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ـ   ، هـو   هبين يدي القارئ كتاب طريف شغل موضوعه عصـراً بكامل
،  )م ١٢٥٨=  هـ ٦٥٦ ( العصر الذي تال سقوط بغداد في يد المغول سنة

 توكان األمر فيه صار إلى المماليك ، وهم يعودون في أنسابهم إلى سـالال 
ن الترك والشراكسة ، الذين أخذ نفوذهم ينمو في العصر العباسي الرجال ، م

  . ، منذ أيام المأمون ومن جاء بعده ،واصطنعهم الملوك األيوبيون من بعد
هي لغـة الدولـة الرسـمية ، وكانـت      كبقيت العربية في دولة الممالي

القاهرة  ودمشق تنهضان برعاية ما يصدر عنها من كتب العلم واألدب ، إذ 
ن سالطين المماليك يقربون أصحابها منهم ، ويحبـون أن يـذكروا فيهـا    كا

وقد خلف أعـالم   .محبتهم إنشاء المساجد  والمدارس التي سموها بأسمائهم 
الفكر األدبي والعلمي من المصنفات والموسوعات والقواميس والمصـورات  

ـ  بما يمأل مكتباتنا اليوم ، ويعوض بعض خسارتنا الفادحة  زاة ما أحـرق الغ
المخطوطـات فـي    نالمغول وأغرقوا في قدومهم إلينا ، من مئات اآلالف م

  . شتى نواحي المعرفة العلمية واألدبية والفلسفية 
وإذا كان لكل عصر طوابعه التي تسم اتجاهات الفكـر و الفـن فيـه ،    
استجابة لحقائق حياته االقتصادية  واالجتماعية والثقافية والسياسية ، فطابع 

خمود النشاط اإلبداعي ) العصر المملوكي  (صر الذي أصبحنا نسميه هذا الع
فيه ، بعد كارثة االجتياح المغولي ، وتخلخـل هويـة المجتمـع السياسـية     
واالجتماعية ، وانقطاع لغة الكتابة عن لغـة الحيـاة الجاريـة ومشـكالتها     

يـة  وقضاياها ، ورجوع الكاتب والشاعر فيه إلى االستقاء من النمـاذج األدب 
السابقة ، وإعادة صوغها بما يتفق مع طوابع العصر التي انتهت إلى الكلف 
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عن الحيـاة ، ومجرياتهـا،   ) المبدع ( بالصناعة كلفاً شديداً ، يمثل انقطاع 
واالنفعال بأحداثها ، إلى الكتاب ولغته الساكنة واللعب على أبنيتـه اللغويـة   

في تعبيـر أحـد   ) روبات األك( وصوره بما يشبه لعب البهلوانات أو لعب 
المستشرقين الفرنسيين ، على نحو ال يخلو من الطرافـة ، وإن خـال مـن    

الناس إلـى فهمهـا    زحقائق الوجود العميقة التي ينتج األدب لمخاطبتها وحف
  .وتقويمها 

هكذا صار التصنع في الشعر وصوغ صوره ال يتعدى اللفظ إلى عمـل  
وصار هذا التصنع أقرب إلـى  . رية المخيلة الحقيقي في إبداع الصور الشع

أن يكون هو السلوك الفكري لصاحبه ، محوالً عن مجاريه اإلبداعية ، إلـى  
ممارسة القفز على سطوح الكلمات والعبث بمربعاتها ، إذا صح التعبيـر ،  

التـي  ) التغماية ( بما ال يخلو من الطرافة ، إلى حد يذكر قارئه أحياناً بلعبة 
  . !لم يكن ينتظر أن يراه  الالعب بما تفجأ

وهذا الذي نذر األخ الصديق الدكتور أحمد فوزي الهيب نفسـه لجـالء   
خ لها ، وتابع مظاهرها ومصادرها عبر السنين ، وعرض هذه الظاهرة ،فأر

لنماذجها ، وعلل لها بما يحقق للقارئ أوفى حظ من االطالع على فلسـفتها  
   .اهالجمالية التي جهد أصحابها في التماس

وقد الحظ نمو هذه النزعة إلى التصنع منذ نشوء ظاهرة البـديع التـي   
حتـى  ، ) البـديع   ( كتب لها ، في بدايتها ، ابن المعتز كتابه المعـروف  

استوت في كتب  المتأخرين الذين تباروا في ابتكارها إلى ما يزيد عن مئـة  
ن ينعمـوا  وأربعين وجهاً ، فأصبح من حق قرائنـا و متعلمينـا ومثقفينـا أ   

بقراءتها في كتاب األخ الصديق الدكتور الهيب قـراءة منهجيـة، ويمتعـوا    
دراسـتها ، فـي مصـادر    بأنفسهم بطرافة صياغتها وابتكارات صـورها و 

أصحابها ومبتكريها ، دراسة تتميز معها خصائص أسلوبية في التعامل مـع  
باق بأنواعـه  في الط( ، ومع التقابل ) في الجناس بأنواعه مثالً ( األصوات 

بيج وأنواع البديع اللفظي األخرى ، ومع وجـوه  د، ومع التذييل والت) أيضاً 
البديع المعنوي ، بحيث يكون لهذه األلعاب الفنية دور في إغنـاء دراسـتنا   

  . األسلوبية ، وتمييز اتجــاهات أصحابها وتحديـد خصائصها 
الالميـة   صـاحب (وكان األخ الدكتور الهيب نشر ديوان ابن الوردي 

  ) : المشهورة 
  اعتزل ذكر الغواني والغزل     وقل الفصل وجانب من هزل
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نشراً علمياً محققاً غاية في اإلتقان ، فأعانه ذلك على التمـاس وجـوه   
البديع في شعره ، بأنواعه كلها ، ودرس بعد ذلك واحداً من أهـم دواويـن   

امتـداح الملـك   درر النحور فـي  ( شعراء تلك المرحلة صفي الدين الحلي 
، فجمع النظر في وجوه التصنع البديعي في شعره إلى ما انتهى ) المنصور 

ا الفصـلين الهـامين مـن    مفي شعر معاصره ابن الوردي ، وكون منهإليه 
فصول هذا الكتاب ، إضافة إلى المقدمة التاريخية التي أرخ فيهـا للظـاهرة   

تي استخلص فيها أحكامه على البديعية منذ فجر التاريخ العربي ، والخاتمة ال
لها ، على نحـو بلـغ فيـه مـن      ههذه الظاهرة في شعر الشاعرين وتقويم

يز التأثر و االستيحاء والتفريق بينها ، ما لـيس فـي   يالوضوح والغنى وتم
  . حاجة إلى الزيادة 

على أن الحكم األخير يكون في النظر إلى ظاهرة التصنع ، في ضـوء  
تي تتجاوز العصور ، وتميز عناصـره وصـوره ،   مقاييس الجمال الفني ال

والكلمة التـي  . بصرف النظر عن مقاييس العصر الذي صيغت فيه صورها
البد من قولها أن األخ الدكتور الهيب وضع في أيدي قراء العربية مرجعـاً  
هاماً لظاهرة التصنع في الشعر العربي ، يؤرخ لها ، ويحققهـا فـي شـعر    

المرحلة المملوكية ، ويقومها تقويماً نقدياً سليماً ين كبيرين من شعراء عرشا
، يدعمه ذوق صاف ومعرفة واسعة ، يهيئ لمن بعده أن يقيم عليهـا ، فـي   
مجموع نتاج أصحابها ، درساً أسلوبياً ينفرد كل منهم فيه بخصائص مفـردة  
، ربما صح أن يرجع في فهم بعض وجوهها إلى مفهوم جدلي يربط النقيض 

  . ينفذ من الخاص إلى العام بما ينتهي إلى وحدة الرؤية الجماليةبالنقيض ، و
يسعدني جداً في آخر األمر ، أن أقدم للقارئ هذا الكتاب ، وأدعوه إلى 

  . في ضوء ما طمح األخ الصديق الدكتور الهيب إلى تحقيقه فيه . قراءته 
  

   ١/١/٢٠٠٤حلب في     
  

  د عبد الكريم األشرت  . أ 
  

***  
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يقف اإلنسان بداية مستغرباً من ذلك الغلو في التصنع البـديعي الـذي   
وصل إليه األدب عامة والشعر خاصة في العصر المملوكي، ويتعجب مـن  
تلك الجهود الجبارة التي صنعت أنواعه الكثيرة، ويتمنى لو أنها بذلت فـي  

التكلـف؟ ومـا   غير هذا السبيل، ثم يتساءل كيف بلغ هذا الحد من التعقيد و
أسباب ذلك؟ وغير ذلك من األسئلة الكثيرة التي يحاول هذا الكتاب أن يسهم 

  .في اإلجابة عنها، أو عن بعضها متابعاً موضحاً معلالً
إن الباحث يستطيع بكثير من السهولة أن يجد كثيراً من الفنون البديعية 

ألدب في القرآن الكريم والحـديث النبـوي الشـريف واألدب الجـاهلي وا    
اإلسالمي واألدب األموي، األمر الذي يعني أن البديع كان موجوداً في أدب 

، واستمر هذا الوجود قروناً طويلة اسـتمرار  )١(العرب منذ البدايات األولى
مسيرة األدب العربي، ولكنه اختلف من عصر إلى عصر، ففي البداية كان 

حضـارة والثقافـات   وجوداً بسيطاً، ثم تطور تدريجياً بحكم التعمق فـي ال 
األجنبية، وبتعرب الموالي  وتمكنهم من اللغة العربية وآدابها تمكناً جعلهـم  
يكثرون من مالحظاتهم البالغية، ومضى كتاب الدواوين ينهضون بكتـابتهم  
ناثرين كثيراً من اآلراء البالغية التي صدروا فيها عن ثقـافتهم وأذواقهـم   

المرهفة، كما نهض الشعراء بشعرهم الحضارية المهذبة ومشاعرهم الدقيقة 
موازنين موازنات كثيرة بين معانيهم ومعاني القدماء، وبين أساليبهم المولدة 

                                                        
 ٢٢وشرح املعلقات السبع للزوزين ص ٥٨دب للحموي انظر على سبيل املثال خزانة األ - (١)

  .وغريها ١٣٤و ١٣٠و ١٢٦و ٩٢و ٧٨و ٧٥و ٥٩و ٥٦و ٣٠و
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وتلمع أمامنـا فـي هـذا     )١(واألساليب الموروثة نافذين إلى ما سموه بالبديع
المجال أسماء كثيرة، تنتمي إلى مجاالت معرفية متنوعة، مثـل بشـر بـن    

 )٦(وابـن وهـب   )٥(وقدامة بن جعفـر  )٤(وابن المعتز )٣(والجاحظ )٢(المعتمر
 )١٠(وابـن طباطبـا   )٩(والقاضـي عبـد الجبـار    )٨(والباقالني )٧(والرماني
 )١٣(والشـريف الرضـي   )١٢(وعلي بن عبد العزيز الجرجـاني  )١١(واآلمدي

، ثم نجد عبد القاهر الجرجـاني  )١٦(والخفاجي )١٥(وابن رشيق )١٤(والعسكري
أذكى جذوة المباحث البالغية، ودفعها إلى التـوهج  الذي كان أمة وحده، قد 

وما فيهما من مباحث بالغيـة،  ) أسرار البالغة(و) دالئل اإلعجاز(بكتابيه 
، ثم )١٧(وخاصة نظرية النظم، وهو يعد بحق مؤسس علم المعاني في العربية

مطبقاً ) الكشّاف(ثم نجد بعده الزمخشري الذي فسر القرآن الكريم في كتابه 
دقيقاً كل ما استنبطه عبد القاهر من قواعد وأصول في علمي البيـان  تطبيقاً 

والمعاني، نافذاً إلى استكمال كثير من شعب المعاني اإلضافية، حتى لـيمكن  
إن علمي المعاني والبيان قـد تكـامال عنـده بكـل تفاصـيلهما      : أن يقال

                                                        
  .٣٦٨البالغة تطور وتاريخ  - (١)
  .٤٥ـ  ٤١املرجع نفسه  - (٢)
  .وما بعدها ١٢٢مقاالت يف تاريخ النقد العريب  - (٣)
  .٧٤ـ  ٦٨املوجز يف تاريخ البالغة  - (٤)
  .١٩٧ـ  ١/٨٠د العريب تاريخ النق - (٥)
  .١٠٢ـ  ٩٣البالغة تطور وتاريخ  - (٦)
  .١/١٢٩مع البالغة العربية يف تارخيها  - (٧)
  .١١٤ـ  ١٠٧البالغة تطور وتاريخ  - (٨)
  .١٢٠ـ  ١١٤املرجع نفسه  - (٩)

  .١٢٧ـ  ١٢٣املرجع نفسه  - (١٠)
  .٢٤٨ـ  ١/٢٠٤تاريخ النقد العريب  - (١١)
  .٣١٢ـ  ٢٥٤لنقد العريب مقاالت يف تاريخ ا - (١٢)
  .١٣٩البالغة تطور وتاريخ  - (١٣)
  .٢٩١ـ  ١/٢٨٤تاريخ النقد العريب  - (١٤)
  .٨٧ـ  ٨٦املوجز يف تاريخ البالغة  - (١٥)
  .٣٧٣ـ  ٢٣١مقاالت يف تاريخ النقد العريب  - (١٦)
  .٢٣٥ـ  ٢/٢١٤تاريخ النقد العريب  - (١٧)
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ـ )١(ودقائقهما اد مـن  ، ثم استطاع السكاكي في كتابه مفتاح العلوم بعد ما أف
سابقيه، وال سيما عبد القاهر والزمخشري والفخر الرازي، أن يحدد الصيغة 
النهائية لعلمي المعاني والبيان مستعيناً بالمنطق وآراء المتكلمين واألصوليين 
والنحاة، وأن يضع لهما ذيالً تحدث فيه عن الفصاحة والبالغة والمحسـنات  

أشهرهم القزويني الـذي حظـي    ثم سار على هذا النهج كثيرون، )٢(البديعية
  .)٣(بشهرة واسعة) اإليضاح(و) التلخيص(كتاباه 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى مضى أصحاب البديع بعد ابن المعتـز  
والحـقُّ  . )٤(يحاولون أن يضيفوا إلى فنونه التي اكتشفها وسجلها فنوناً جديدة

وحـاول جمـع   أن ابن المعتز أول من أفرد للبديع كتاباً، وخصه بالتأليف، 
فنونه في كتاب واحد، وأن هذا الكتاب هو األول الذي استقرت فيه صـياغة  
نظرية لبعض الفنـون البالغيـة، ألن الـذين سـبقوه كـانوا يتعرضـون       
للموضوعات البالغية، وهم بصدد أبحاث قرآنية أو لغوية، أما هو فقد عمد 

د أن ما قدمـه  ، ونج)٥(إلى التأليف عن قصد، وجعل من البالغة غاية تأليفه
قسـم  : في كتابه من األنواع البالغية ثمانية عشر نوعاً، جعلها في قسـمين 

سماه البديع، وضم االستعارة والتجنيس والمطابقة ورد أعجاز الكالم علـى  
ما تقدمها والمذهب الكالمي، وقسم ثان سماه محاسن الكـالم، جمـع فيـه    

رجوع والخروج من معنى االلتفات واعتراض كالم في كالم لم يتم معناه وال
إلى معنى وتأكيد المدح بما يشبه الذم وتجاهل العارف وهزل يراد به الجـد  
وحسن التضمين والتعريض والكناية واإلفراط في الصفة وحسـن التشـبيه   

ولم يرِد ابن المعتـز  . )٦(وإعنات الشاعر نفسه في القوافي وحسن االبتداءات
نون البديع، وإنما كان يستحسن االعتدال بكتابه هذا الدعوة إلى اإلكثار من ف

، ولكنه ترك الباب مفتوحاً لمن شاء أن يضيف )٧(فيها، وأن تكون قليلة نادرة
                                                        

  .٢٧٠ـ  ٢١٩البالغة تطور وتاريخ  - (١)
  .٣١٣ـ  ٢٨٨املرجع نفسه  - (٢)
  .١١٤ـ  ١١٢املوجز يف تاريخ البالغة  - (٣)
  .٣٧٥البالغة تطور وتاريخ  - (٤)
  .٦٩ـ  ٦٨املوجز يف تاريخ البالغة  - (٥)
  .وما بعدها ١٠٥و ١٠١و ٩٣و ٧٤و ٥٥و ١٩كتاب البديع البن املعتز ص - (٦)
  .١٦املصدر نفسه  - (٧)
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، األمر الذي شجع غيره على االستزادة مثل أبي هالل )١(إليها محاسن أخرى
اللذين أفرد ) صاحب العمدة(، ثم ابن رشيق )الصناعتين(العسكري صاحب 

خمسة وثالثين باباً مع اختالفهمـا فـي بعـض األسـماء      كل منهما للبديع
وهكذا صار كل خلف يزيد على عدد الفنون البالغية التي . )٢(والمصطلحات

وصل إليها سلفه، حتى وصل العدد في القرن السابع الهجـري إلـى نحـو    
خمسة وعشرين ومئة، نجد فيها الصور البيانية والكثير مـن فـروع علـم    

ون علم البديع، وكأن المسـألة تحولـت إلـى تكـاثر     المعاني فضالً عن فن
، ثم ابتدع ابن جابر األندلسي أو صفي الدين الحلي فن البديعيات )٣(باألرقام
لصفي الدين الحلـي  ) الكافية البديعية(، فبلغ عدد الفنون في بديعية )٤(النبوية

، ولم يقف األمر عند هـذا  )٥(ـ وهو معاصر البن الوردي ـ أربعين ومئة 
ولدى غيـره،   )٦(رقم، بل استمر صعوداً لدى ابن حجة الحموي في خزانتهال

وإلـى  . وهكذا تحول األمر إلى كسر للرقم القياسي الذي وصل إليه السلف
محاوالت مضنية الكتشاف الجديد الذي لم يفطن إليه أحد من قبل، ولقي هذا 

يـق  الكثير من اإلعجاب، األمر الذي دفع اآلخرين للسير فـي هـذه الطر  
  .ليحظوا بما حظي به غيرهم، أو ليبرهنوا على تفوقهم عليهم

ومن البديهي أن يكون لحركة التصنع هذه منذ بدايتها خصوم، قادوا ضدها 
معركة حامية الوطيس، ولقد كان من أهمهم اآلمـدي الـذي أدرك أن الشـعر    
العربي، عند متلقيه من العرب، كانت لـه مقومات تختلف عن المقومات التـي  
حفل بها أنصار حركة البديع، فمقوماتها عند السابقين صفاء الفطرة في التعبير، 
وقرب المأخذ في التصوير، واالقتصاد فيه، وانطباق الصفة على الموصـوف،  
وعدم اإلمعان في تجاوز الحس إلى المجردات الغامضة، ووزن األشـياء فـي   

ولكـن  . يزنونهـا بـه  إدراك معانيها وذوق صياغتها بميزانها الذي كان العرب 
أنصارها نظروا بمنظار الحياة الجديدة التي استغرقتهم ألوانها الكثيرة وزخرفها، 
واشتباك تيارات الثقافة فيها، وتنوع معارفها، فحملوا شعرهم تبعة التعبير عـن  

                                                        
  .١٠٦املصدر نفسه  - (١)
  .٣٧٢بالغة تطور وتاريخ ال - (٢)

  .٣٧٥املرجع نفسه  -  (٣)
  .١٢٥ـ  ١٢١احلركة الشعرية زمن املماليك  -  (٤)
  .٣٣٣ـ  ٥٧انظر شرح الكافية البديعية  -  (٥)
  .٤٧٠ـ  ٤٦٩انظر خزانة األدب البن حجة احلموي  -  (٦)
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فكان من ذلك أن بدأ الشعر يبعد، في إنشائه عـن  . هذا كله، في معانيه وألفاظه
لفطرة الحية واإلحساس القريب الواضح، إلى خطـاب العقـل   المنطقة الحارة وا

والتفلسف واإلمعان في التجريد والتشخيص، والكلف بالتحبير والتلـوين، ممـا   
يعود الكاتب أو الشاعر فيه إلى لغة الكتاب الذي يقرؤه ال إلى الحياة التي يحياها 

  .)١(والواقع الذي يالمسه
حدهم في هذه الطريق، وإن كانت ولم يكن البالغيون والنقاد سائرين و

جهودهم فيها أكثر من غيرهم، وإنما كان يسير معهم األدبـاء والشـعراء،   
سواء من كان منهم ناقداً أم على صلة بالنقد والبالغة أم لم يكن، وذلك ألن 
العصر المملوكي كان من عصور البديع، أو صار البديع الهواء الذي يتنفسه 

لى حد سواء عامة، ولم يعد يستحسـن الشـعر أو   شعراؤه وأدباؤه ونقاده ع
النثر إال بقدر ما فيهما من فنون بديعية، وألن الشاعر واألديب إنما يتوجهان 
إلى أبناء عصرهما قبل أية فئة أخرى، ليناال إعجابهم بعـد أن يرضـياهم   

  .فتسمو منزلتهما، ويشار إليها بالبنان
لمؤثرات المهمة التـي أسـهمت   وفضالً عما سبق البد من اإلشارة إلى بعض ا

في دفع الناس في ذلك العصر نحو البديع، ولعل أكثرها أهمية مقامـات الحريـري   
مـا حفـظ   : الذي غدت ركيزة أساسية في هذا المجال، حتـى قـال أشـياخ األدب   

وكذلك القاضي الفاضل الـذي ال يقـل دوره   . )٢(المقامات أحد ونسيها إال نظم ونثر
المقامات في توجيه الناس نحو الصـنعة عامـة، ونحـو     في شعره ونثره عن دور

ويكفينا دليالً على ذلك ما أورده صالح الدين الصـفدي عنـه فـي    . التورية خاصة
، وكيـف جعلـه نظيـراً    )٣()نصرة الثائر على المثل السائر(مواطن كثيرة من كتابه 
 )٥(م، كما ينبغـي أن نشـير أيضـاً إلـى دور أبـي تمـا      )٤(للمتنبي، ثم فضله عليه

، وإلى دور كتاب الـدواوين، مثـل ابـن العميـد     )٨(والمعري )٧(ومهيار )٦(والمتنبي
                                                        

  .٧٨ـ  ٧٧ألوان  -  (١)
  .١/١٥٨الغيث املسجم يف شرح المية العجم  -  (٢)
  .٥٣ـ  ٥٢ـ  ٥١انظر على سبيل املثال يف  -  (٣)
  .١٧٦ـ  ١٧٠نصرة الثائر على املثل السائر  -  (٤)
  .٢١٩الفن ومذاهبه يف الشعر العريب  -  (٥)
  .٣٠٣املرجع نفسه  -  (٦)
  .٣٥٥املرجع نفسه  -  (٧)
  .٣٧٦املرجع نفسه  -  (٨)
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 )٣(وبديع الزمان الهمـذاني  )٢(وأبي بكر الخوارزمي )١(والصاحب ابن عباد والصابي
  .وغيرهم

ومن الضروري أيضاً أن نضيف دور أهل العصر المملوكي أنفسـهم  
دواوين وكتب بلغت األلوف، وذلك  الذين عنوا بجميع آدابهم شعراً ونثراً في

أنهم كانوا يضعون أنفسهم على قدم المساواة مـع كبـار شـعراء العربيـة     
وأدبائها على مدى العصور، وكانوا يفضلون أحياناً بعض رجاالتهم علـيهم  
كما مر بنا قبل قليل، وهذا دفعهم إلى أن يسابقوا أسـالفهم، ويحـاولوا أن   

يصلوا إليه، وكأنهم في هذا مدفوعون بقول  يسبقوهم، وأن يصلوا إلى ما لم
  :)٤(المعري الشهير

  وإني وإن كنت األخير زمانـه 
 

  آلت بما لـم تسـتطعه األوائـل    
 

، فلم يبـق أمـامهم   )٥(ولكنهم وجدوا أن المعاني قد سبق إليها األسالف
سوى جانب الشكل، فجعلوا للبديع منه الحظ األوفى، ورأوا في فنونه ميداناً 

نطلقوا فيه بأقصى ما يستطيعون وبذلوا في سبيل ذلك جهوداً جبارة خصباً، ا
سنرى صورة واضحة لها في أثناء دراستنا لجانب التصنع البديعي عند ابن 
الوردي وصفي الدين الحلي، وإلى جانب ذلك لـم يستسـلموا فـي ميـدان     
المعاني، وإنما حاولوا جاهدين أن يصلوا إلى المعاني المبتكـرة التـي لـم    

بقوا إليها أحياناً، وعدوا وصول أحدهم إلى واحد منها فتحاً مبيناً لندرتـه  يس
  .وصعوبته، ألن السلف في رأيهم لم يترك للخلف شيئاً

كما أن نقدهم بوجه عام قد اتسم بالشكلية واالهتمام بظاهر النظم وثوبه 
الخارجي والسطحية واالنسياق نحو اللفظية، فلم يحكـم علـى األلفـاظ أو    

كيب أو التشبيهات من زاوية التجربة الكلية، األمر الـذي أسـهم فـي    الترا
وفضالً عما تقدم يجـب  . المبالغة بالبديع والتكلف لـه تحقيقاً لجمال الشكل

أن نضع في الحسبان أيضاً تأثير الحياة االجتماعية وما سادها مـن تـأنق   
 وتكلف في أساليب الخطاب واللباس والمأكل والمشرب والمسـكن وغيـر  

                                                        
  .وما بعدها ١٩١الفن ومذاهبه يف النثر العريب  -  (١)
  .٢٣٠املرجع نفسه  -  (٢)
  .٢٣٨املرجع نفسه  -  (٣)
  .٢/٥٢٥شروح سقط الزند  -  (٤)
  .٤٣٨احلركة الشعرية زمن املماليك  -  (٥)
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ذلك، وتأثر ازدهار الصـناعة والتجـارة والعمـران والفنـون وال سـيما      
، وما أوجده هذا االزدهار من منتجات تميزت بـاإلفراط فـي   )األرابيسك(

الصنعة والتجميل، ونجد هذا واضحاً فيما ثناه عـن العصـر المملـوكي،    
وضمته المتاحف والقصور والمساجد واألسواق والسوار والقالع وغير ذلك 

  .نستطيع أن نجده في أية مدينة عامة من مدن مصر والشام والحجاز مما
أشرنا إلى ما سبق ألهميته وضرورته في دراسة أدب هـذا العصـر   
وتقويمه، وألن األدب ال يمكن أن يدرس إذا عزل عن ظروف عصره كمـا  

، وليتضح لنا سبب ذلك الجنوح نحو )١(قالت الكاتبة الفرنسية مدام دي ستايل
و في التصنع لدى شعراء العصر المملوكي، وليس ابـن الـوردي   هذا الغل

وصفي الدين الحلي سوى نموذجين لهم، نرى فيهما روح العصر واضـحة  
وقد درستهما في فصلين مستقلين بعد أن مهدت لهما بمدخل عرضت . جلية

فيه عرضاً عاجالً مسيرة التصنع في األدب العربي منذ الجاهلية إلى العصر 
واألسباب المتنوعة المتداخلة التي أدت إلـى تعاظمـه، وزيـادة    المملوكي، 

تعقيده، وقيمه الجمالية، وصالته الوثيقة بحيوات العصر المتنوعة، ثم أنهيت 
  .الكتاب بخاتمة أجملت غايته

وبعد فإني ألرجو بذلك أن أكون قد وقفت في إضافة لبنة فـي صـرح   
  .المكتبة العربية، واهللا الموفق

  ١/١/٢٠٠٤حلب في 
  

  أمحد فوزي اهليب/ د
  

  
  
  
  
  

                                                        
  .٤٥٤مقاالت يف تاريخ النقد األديب  -  (١)



- ١٨  -  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المدخل
  

  مسیرة الصنعة 
  من الجاھلیة إلى العصر المملوكي
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الحضارة اإلنسانية كلٌّ ال يتجزأ، تسير جوانبها المتعددة بخطـى متالحقـة   
. متشابهة في طريق واحدة صعوداً أو هبوطاً، بساطة أو تعقيداً، غنـى أو فقـراً  

بق جانب منها جانباً آخر يوماً أو بعض يوم، ولكنها في نهاية المطـاف  ربما يس
تصل إلى نهاية طريقها التي سلكتها، قوية كانت أو ضعيفة، وهكذا كان الشـأن  
في الحضارة العربية اإلسالمية، بدأت بسيطة نقية صافية في جميـع جوانبهـا   

ر وفـي الطعـام   ومظاهرها، في العقيدة والعبادة والفكر، وفـي األدب والشـع  
وسـيرته وحيـاة   ) (واللباس والبناء وغيرها، يتمثل ذلك في مسجد الرسـول 

خلفائه وأصحابه، ولكن هذه البساطة كانت من النوع السهل الممتنـع، إذ كـان   
  .يقابلها غنى عظيم في المضمون، روحاً ونفساً وأصالة

الروافد والينابيع، ومثلما يبدأ النهر من منبعه صافياً رقراقاً زالالً، ثم ترفده 
فتغزر مياهه، وتزداد سرعته، وتبعد المسافة بين ضفتيه، ولكنـه مـع ازديـاد    
غزارتة، نجده في كل خطوة يخطوها يفقد شيئاً من صفائه األول الذي تميز بـه  

مثل ذلك مضت السنون بالحضارة العربية اإلسالمية عبر القـرون،  . عند منبعه
العبـادة  : اهرها، وتعقدت في جميع المنـاحي فازدادت غنى وثراء، وتنوعت مظ

والفكر والسياسة واألدب والمسكن والملبس والمطعم، ولكنها فقـدت مـع هـذا    
أعطى الناس في البدايـة  . التنوع ذلك الصفاء الذي تميزت به في عهدها األول

عنايتهم كلها للمضمون، ثم أعطوا الشكل بعضها والمضمون أكثرها، ثم ازدادت 
لشكل على حساب المضمون شيئاً فشيئاً، حتى تساوتا، ثم سبقت العناية عنايتهم با

بالشكل عنايتهم بالمضمون، وازداد ذلك حتى غدا المضمون تابعاً للشكل، وبذلك 
نجد تلك القاعدة مطردة دائماً فـي  . تحولت الوسيلة إلى غاية، والغاية إلى وسيلة

ديماً وحديثاً، فالثياب مـثالً  جميع نواحي الحياة، وفي جميع الحضارات واألمم ق
اتخذها اإلنسان األول من جلود الحيوانات، ليستر عورته، ويقـي نفسـه البـرد    
والحر، من غير أن يهتم بجمال شكلها، ألنه كان يهتم بالغاية فقط، ومضى بـه  
الزمن، فصار يعنى بشكلها شيئاً فشيئاً، من غير أن ينسى غايتها األصلية سـتراً  

به الزمن خطوة أخرى، نسي فيها الغاية األولـى مـن الثيـاب     ووقاية، ثم خطا
تماماً، وما عاد يذكر سوى الناحية الجمالية منها أو شكلها، فاتخذ ثيابـاً كاسـية   
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وهكذا كان األمر فـي  . عارية، ال تستر وال تقي، وإنما تزيد الجمال إثارة وفتنة
، فهذا إيوان الخليفـة  جميع نواحي الحضارات اإلنسانية، ومنها الحضارة العربية

العباسي األمين بن الرشيد فائح فاسح، يسافر فيه البصر، جعل كالبيضة بياضاً، 
ثم ذُهب باإلبريز المخالف بينه بالالزورد، ذو أبواب عظام ومصـاريع غـالظ،   
تتألأل فيها مسامير الذهب، قد قُمعت رؤوسها بالجوهر النفيس، وفد فرش كأنهـا  

ش بتصاوير الذهب وتماثيل العقيان، ونُضد فيه العنبر والكـافور  صبغ الدم، ونُقِّ
هكذا كان إيوان األمين الذي كان يسـتقبل النـاس   . )١(وعجين المسك والتزايين

والشعراء فيه، ليسمع منهم أشعارهم، فال عجب إن تأثرت أشعارهم بذلك البـذخ  
هـا، ووصـفتها   والزينة، فتزينت بأبهى الحلل، لتناسب البيئة التـي أنشـدت في  

ولم يكن األمين بدعاً في ذلك، فهذا الخليفة العباسـي الواثـق   . ومدحت صاحبها
باهللا أيضاً، كانت داره ملبسة الحيطان بالوشي المنسوج بالذهب، وكـان يجلـس   
على سرير مرصع بالجواهر، وعليه ثياب منسوجة بالذهب، وإلى جانبه مغنيـة  

وسار في هذا الطريق أتباع الخلفـاء  . )٢(ابهتغنيه، وعليها مثل ثي) فريدة(اسمها 
من أمراء ووزراء وقادة وأغنياء في بغداد وغيرها، من الهند شرقاً إلى األندلس 
غرباً، فهذا الوزير المهلَّبي كان إذا أراد أكل شيء بالملعقة كاألرز واللبن، وقف 

منه ملعقـة   من جانبه األيمن غالم معه نحو ثالثين ملعقة زجاجاً مجروداً، فيأخذ
يأكل بها من ذلك اللون لقمة واحدة، ثم يدفعها إلى غالم آخر قام مـن الجانـب   
األيسر، ثم يأخذ أخرى، فيفعل بها فعل األولى، حتى ينال الكفايـة، لـئال يعيـد    

وهذا أيضاً عضد الدولة في شيراز يبنـي قصـراً   . )٣(الملعقة إلى فيه دفعة ثانية
وأمـا  . )٤(ليجلس كل يوم في واحدة إلى الحول مؤلفاً من ثالثمئة وستين حجرة،

. في األندلس، فحدث وال حرج عن الغلو في كل شيء، وهل أضـاعها إال هـذا  
وحتى الموت الذي يجب أن تدفع العظة منه اإلنسان إلى الزهد والبسـاطة، قـد   

  .)٥(هـ بستين ثوباً ٣٧٥امتد الغلو إليه، فقد كُفِّن تميم بن المعز عند موته عام 
ن الطبيعي أن يؤثر هذا الغلو والتعقيد في الشعر العربي تـأثيراً كبيـراً،   م

ألنه جانب من جوانب الحضارة، ومظهر من مظاهرها، والبـد مـن أن ينـال    
                                                        

  .١٧٢الفن ومذاهبه يف الشعر العريب  -  (١)
  .١٧٣املرجع السابق  -  (٢)
  .٢٧٩املرجع السابق  -  (٣)
  .٢٧٨املرجع السابق  -  (٤)
  .١/٣٠٣وفيات األعيان  -  (٥)



- ٢١  - 

كما أن الشعراء لـم يكونـوا فـي    . الفرع ما نال األصل من تطورات وتغيرات
  .قة ليل نهارمعزل عن ذلك، وإنما كانوا غارقين فيه إلى األذنين معايشة لصي

لم تكن الصنعة بعيدة عن الشعر العربي في العصر الجاهلي، وإنمـا كـان   
الشعراء يجمعون بينها وبين الطبع بتوازن واعتدال، وكان المضمون هو األهـم  
والمقدم واألول، ثم تأتي الصنعة بعده في المرتبة وفي دائرة االهتمـام، وعلـى   

بهما عنايـة تجعـل بعـض قصـائده     الرغم من أن الشاعر الجاهلي كان يعنى 
تستغرق منه حوالً كامالً، مثل حوليات زهير بن أبي سلمى، فقـد ظـل يـوزع    
عنايته هذه توزيعاً مناسباً، ال يجور فيه مضمون على شـكل، وال شـكل علـى    
مضمون، إذ إن الغاية بقيت غاية، والوسيلة بقيت وسيلة، شأنها في ذلـك شـأن   

وكما . اإلسالمي الذي أتى بعده بساطةً وصفاءحيوات العصر الجاهلي والعصر 
تطورت بعد ذلك الحضارة العربية بجميع حيواتها في القرن الثاني وما تاله من 
قرون، وخاصة في العصر العباسي ألسباب كثيرة دينيـة وفكريـة واقتصـادية    
وسياسية واجتماعية وقومية، تطور الشـعر العربـي، وازداد غنـى مضـموناً     

أيدي شعراء كبار، يعد كل منهم قمة في عصـره، مثـل جريـر    وشكالً، على 
والفرزدق واألخطل وبشار وأبي نواس ومسلم بـن الوليـد والبحتـري وابـن     

وكان شعر كـل مـنهم يمثـل المرحلـة     . الرومي وأبي تمام والمتنبي وغيرهم
الحضارية التي عاش صاحبه فيها خير تمثيل، كان صورة عنها عامـة، ألنـه   

  .شاعر أهلها، وحرص على أن ينال إعجابهم ويحظى باستحسانهمعبر عن م
بيد أن سير الحضارة العربية لم يستمر في طريقه السوي، وإنما انحـرف  
مساره، إذ تحولت لديه الوسيلة إلى غاية كما رأينا لدى األمين والواثق والمهلبي 

فشـيئاً عـن    وغيرهم، ومن البديهي أن يتبعه الشعر في تحوله هذا، فابتعد شيئاً
المضمون الذي هو األصل، والذي كان يجب أن يزداد غنـى وعمقـاً وتنوعـاً    
وآفاقاً مستفيداً مما وصل إليه العقل العربي من ثراء، وانحـرف إلـى الشـكل،    
ومال إليه ميالً، كان يزداد في كل يوم حدة، تدفعه إلى ذلك رغبة جامحـة فـي   

وفي التفـوق والتحـديث، وأن   استعراض ما لدى أصحابه من علوم وإمكانات، 
ولعلنا نجد ذلك أول مـا نجـده   . يصل به أصحابه إلى ما لم يصل إليه سابقوهم

  )١( :لدى المعري واضحاً جلياً، وخاصة في لزومياته التي انطلق فيها من قوله
  آلت بما لـم تسـتطعه األوائـل      وإني وإن كنـت األخيـر زمانـه   
                                                        

  .٢/٥٢٥سقط الزند  - (١)



- ٢٢  -  

  
لم يستطعه السـابقون، وإنمـا سـلك     إنه لم يسلك طريق المعاني ليأتي بما

للوصول إلى تلك الغاية طريق الشكل، فألزم نفسه في لزومياته بثالث كلف لـم  
األولى أنها تنتظم حروف المعجم عن آخرها، والثانيـة أن  : يلتزمها أحد من قبل

يجيء رويها بالحركات الثالث وبالسكون بعد ذلك، والثالثة أنه لُـزم مـع كـل    
، فضالً عـن  )1( يلزم من باء أو تاء أو غير ذلك من الحروفروي فيها شيء ال

وهذا الذي ألزم به المعري نفسه، قد أثـر تـأثيراً   . ضروب أخرى من التصنع
سلبياً في معاني لزومياته التي غدت معادة مكررة وعظيـة مباشـرة، علـى أن    

ألسـطورية،  إمكانات المعري الهائلة العقلية والعلمية واللغوية واألدبية وذاكرته ا
خففتا من قتام غلوه في تصنعه، وأضفتا على لزومياته هالـة مـن اإلعجـاب،    
جعلتها معلَماً بارزاً من معالم األدب العربي، وجعلت الناس منـذ زمانـه إلـى    
زماننا، يعنون بها ويتغاضون عما فيها من تصـنع معقـد، ويلهجـون بـذكره     

 يحتذونه، واتخذوه قدوة مـن  وذكرها، كما اتخذها من بعده بعض الشعراء مثاالً
ولم يكتفوا بذلك، وإنما ازدادوا فـي مـيلهم   . غير أن يكون لهم إمكاناته وقدراته

إلى جانب الشكل والتصنع فيه ميالً كبيراً، تنوعاً وكثرة واختراعاً، حتى أصـبح  
التصنع الهواء الذي يتنفسه األدباء عامـة، إذ دخـل أسـاليبهم مـع الحـروف      

، )3(، وغدا الشعر صناعة لفظية بعد أن كان قريحة فطريـة )2(بلهاواأللفاظ، بل ق
ألن الشعراء قد أفرطوا في تجميل شعرهم بألوان التصنع وأصباغ المحسـنات،  
وكان حظ المعنى دون حظ اللفظ، وكأنهم قاسـوا الجـودة بمقيـاس التصـنع،     

  وا ذلك مجال مهارة ولياقـة، وكثيـرمـن   وتنافسوا في التالعب باأللفاظ، وعد
الباحثين سمى هذا الشعر شعر األلفاظ والزينة، كمـا سـمى عصـره عصـر     

وقد اتخذ هؤالء الشعراء من المعـري ومـن غيـره مـن الشـعراء      . )4(البديع
واألدباء، وخاصة الحريري وطريقته نموذجاً يحتذى، ألنه أتى في مقاماته مـن  

وإعجازه فـي هـذا   عجيب الصنعة اللفظية واللعب باأللفاظ بما شهد له بمهارته 
الفن النحاة واللغويون في عصره والعصور التي تلته، وحـاول مقلـدوه بـدافع    

                                                        
  .١/٣٧اللزوميات  -  (١)
  .١٨٦النقد األديب يف القرن الثامن  -  (٢)
  .٣/١٢٢تاريخ آداب زيدان  -  (٣)
  .١٢٦األدب يف العصر اململوكي للفقي  -  (٤)



- ٢٣  - 

، وكثير مـنهم عمـد   )1(اإلعجاب المفرط به أن يأتوا من ضروب البديع بما أتى
إلى ألوان البديع يحشو منها في شعره ما استطاع، ويخضـع شـعره لقواعـدها    

د الكاتب وابن الفارض والحلّـي وابـن   ، مثل القاضي الفاضل والعما)2(وقوانينها
الوردي وغيرهم، وقد زاد في هذا الشغف بالتصنع، لدى الفاطميين واأليـوبيين  
ثم المماليك، الروح التي كانت سائدة آنذاك، والتي نجدها واضحة في المبالغـة  
الكبيرة المسرفة في الزخرفة والتزيين والتلوين وغير ذلك، مما نجده في األبنية 

ة الدينية مثل المساجد، والمدنية مثل القصور، والحربيـة مثـل القـالع    الضخم
كما نجد إلـى جانـب   . والحصون، وفي المالبس واألدوات والسجاد وغير ذلك

هذا الترف المادي ترفاً عقلياً، وصل إليه العالم العربي اإلسالمي في آخر القرن 
ب والمقـاييس الذوقيـة   الرابع وما بعده، األمر الذي البد من أن يظهر فـي األد 

، وفضالً عن ذلك ال يمكننا أن نفصـل بينـه وبـين    )3(والجمالية في الفن والنقد
طبيعة الفن اإلسالمي الذي قام على المنظور المسطح، هذا المنظـور الـذي ال   
يهتم بالبعد الثالث للصورة، ومن ثم يميل إلى التجريـد، وإلـى مـلء الفـراغ     

، حيـث  )األرابسـك (ذلك في فن الرقش العربي،  بعناصر كثيفة، وربما تمثل لنا
نرى العناصر الهندسية المجردة فيه، تلتحم بانسجام مطلق مفروشة فـي جميـع   

يقـوم  ) األرابسـك (أنحاء رقعة التصوير، ال تترك مجاالً لثغرة، وإذا علمنا أن 
 على قوانين من النظام والتساوي والتوازن والتالزم والتكرار والتغييـر، أمكننـا  
أن نجد مفتاح الدرب الضيق الذي يفضي بنا إلى األساس المشترك فـي الفـن   
العربي، حيث نتبين أن الشعر الجميل صار في عرف النقاد والبالغيين العرب، 
ينطوي في أساسه على صورة أو عدة صور، وعندئذ سنجد تلك القوانين التـي  

، أو )تسـاوي ـ التكـرار   النظام ـ ال (تكمن خلف اإليقاع، تتمثل بأسمائها أحياناً 
ولعـل لألوضـاع   . )4(تتمثل بأسماء أخرى في أبواب البديع التي عرفها العرب

السياسية التي كانت قائمة آنذاك بعض األثـر فـي اصـطناع هـذه األسـاليب      
البديعية، لما تطلبه من حذر والتواء وتورية في مخاطبة هؤالء الحكـام خـوف   

.)5(غضبهم أو بطشهم  
                                                        

  ٢٦٣األدب يف العصر اململوكي  -  (١)
  .١١١األدبية  احلياة -  (٢)
  .٢/٣١٦تاريخ الفن العريب  -  (٣)
  .٤٠٧اتمع املصري  -  (٤)
  .٢/١٤٩ـ  ٤عصر سالطني املماليك  -  (٥)

  



- ٢٤  -  

  
عما تقدم ـ في أن دور النقد في هذا التصـنع المغـالى    والشك ـ فضالً  

فيه، يفوق دور غيره مما تقدم ذكره، ألنه اعتمد مثُالً أدبية عليا، أكـب عليهـا   
شعراء العصر وأدباؤه عامة دراسة وحفظاً وتقليداً وتحدياً، كان منهـا مقامـات   

الكاتب، حتـى  الحريري التي شكلت إحدى الركائز األساسية في ثقافة الشاعر و
ما حفظ المقامات أحد ونسيها إال نظم ونثـر، ومنهـا أيضـاً    : قال أشياخ األدب

رسائل القاضي الفاضل ودواوين الشعراء ومجموعات الشعر ومختاراته وغيـر  
كما مر من قبل، وألنـه كـذلك تميـز بالشـكلية واالهتمـام بالظـاهر        )١(ذلك

مه على أساس الفكرة الناظمـة  والسطحية، وعدم الغوص في أعماق الشعر وتقوي
بكل أبعادها، مكتفياً بمناقشة المعنى الفرد وتشريحه بعيداً عـن كيـان القصـيدة    
وبنائها الكلي، واالنسياق نحو اللفظية، فلم يحكم على األلفـاظ أو التراكيـب أو   
التشبيهات من زاوية التجربة الكلية، أو من خالل الجو الشعوري الغـامر فـي   

األمر الذي جعله يسهم في اهتمام الشعراء وانسياقهم وراء العناية  القصيدة كلها،
، )٢(بالشكل والتصنع فيه، ومبالغتهم في البديع والتكلف فيه تحقيقاً لجمال الشـكل 

حتى غدا البيت الواحد دليالً على التمكن، فكثـرت المقطعـات علـى حسـاب     
ـ وقف من المعاني وألنه ـ أي النقد   . )٣(القصائد لدى كثير من شعراء العصر

موقفاً دفع الشعراء واألدباء إلى صب جلِّ اهتمامهم في ناحية الشـكل، األمـر   
وهذا الموقف قد تجلّى في أمور كثيرة، نشـير  . الذي أدى إلى الغلو في التصنع

  :منها إلى أمرين اثنين
فكرة وضوح المعاني وسهولة الوصول إليها وضـعف أهميتهـا،   : أولهما

في الطريق يعرفها العجمي والعربـي، القـروي   وأنها مطروحة 
والبدوي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفـظ، وسـهولة   

فإنما الشـعر صـناعة   . المخرج، وفي صحة الطبع وجودة السبك
، )٤(وقد قالهـا الجـاحظ  . وضرب من النسج وجنس من التصوير

                                                                                                                             
  

  .وما بعدمها ٨٠احلركة األدبية زمن املماليك يف حلب  -  (١)
  .٢٧٨ـ  ٢٧٧النقد األديب يف القرن الثامن  -  (٢)
  .ة األدبانظر مثالً ديوان ابن الوردي وخزان -  (٣)
  .١/٤٠احليوان  -  (٤)



- ٢٥  - 

جانـب  وفهمها كثير ممن جاء بعده فهماً خاطئاً، أدى إلى رجحان 
الشكل على جانب المضمون أو المعاني، ألنها سهلة معروفة لدى 
جميع البشر، مهما اختلفت قومياتهم وثقافاتهم وطبقاتهم وقـدراتهم،  
والحق أن الجاحظ قد بنى فكرته هذه علـى أسـاس أن المعـاني    

أما األلفاظ، فهي . )١(مبسوطة إلى غير غاية وممتدة إلى غير نهاية
ذا وجب الفضل لمن كان بارعـاً فـي   فهي معروفة محصورة، ول

. المحصور الضيق من األلفاظ، ال في المبسوط الممتد من المعاني
وقد أساء بعض القدماء والمحدثين فهم ما ذهـب إليـه الجـاحظ،    

والحقيقـة  . وظنوا أنه يفصل بين اللفظ والمعنى، وأنه ينتصر للفظ
ـ     ر أن الجاحظ ـ كما فهمه عبد القاهر الجرجاني بحـق ـ ينتص

لفكرة النظم التي ال تفصل بين اللفـظ والمعنـى، والتـي تجعـل     
الصياغة محك براعة الشاعر وعبقريته، بغض النظر عـن قـدم   

  .)٢(المعنى وتردده من عصر لعصر
فكرة تناهي المعاني ونفادها بعدما سبق إليها األقدمون، إذ اعتقـد  : وثانيهما

ن سـبقهم قـد   كثير من النقاد والشعراء ـ وهم مخطئون ـ أن م  
وهـذا  . أحاطوا بمعاني الشعر كلها، ولم يتركوا لهم بقيـة تـذكر  

االعتقاد الخاطئ نجده مبكراً في العصر العباسي، إذ وجد شعراؤه 
أنفسهم ال يستطيعون التطاول على معان تعارفها النـاس، فكـان   
الواحد منهم يقف على المعاني، وقد ُأخـذ عفوهـا وسـبق إلـى     

حمد بن العالء السجستاني لم يعتـرف ألبـي   ، حتى إن م)٣(جيدها
، وهو قمة شامخة )٤(تمام بمعنى انفرد به واخترعه إال ثالثة معان

  .من قمم الشعر العربي
أدى هذا الفهم الخاطئ للفكرتين السابقتين إلى سريان جمود بدأ منذ القـرن  
 الرابع الهجري وأخذ يزداد مع الزمن، لما استقر في العقول مـن قلـة أهميـة   
المعاني، ومن أن من سبقوهم استنفدوها، ولم يعد لهم إال أن يعيـدوها مـدخلين   

                                                        
  .١/٤٣البيان والتبيني  -  (١)
  .٢٢٣ـ  ٢٢٢مشكلة السرقات  -  (٢)
  .٦٠الوساطة  -  (٣)
  .١٣٣املوازنة  -  (٤)



- ٢٦  -  

عليها صوراً من التكلف والتعقيد، ونمضي إلى القرن السادس وما بعده، فـنحس  
وهذا يعود إلى . نضوب المعاني، وأن األدب قد كاد يفقد كثيراً من قيمه الحقيقية

صالة الفنية على حقيقتها، كما أنهـم لـم   أن كثيراً من النقاد العرب لم يفهموا األ
يدركوا مفهوم التقليد من وجهة نظر الفن الجميل، وأن المعول عليه فـي الفـن   
جمال اإلخراج الذي يتوقف عليه اإلحساس بجمال النمـوذج الفنـي، ذلـك ألن    
اإلبداع المطلق شيء ال وجود له، بل إن غاية اإلبداع هي إخراج الفكـرة فـي   

أن يضفي عليها الشاعر من أسلوبه وشخصيته مـا يجعلهـا    معرض جديد، بعد
  .)١(جديرة باسمه وعبقريته

وبناء على ذلك أيقن الشعراء أن ميدان المعاني ال جديد فيه، فما علـيهم إال  
أن يأخذوا من األسالف معترفين غير متحرجين، وذكـر ذلـك ابـن الـوردي     

  :)٢(صراحة في قوله
  رق ما استطعت من المعانيوأس

 
  فإن فقت القـديم حمـدت سـيري    

 
  وإن ساويت من قبلـي فحسـبي  

  
ــري   ــديم وذا لخي ــاواة الق   مس

  
ــى ــم معن ــديم أت   وإن كــان الق

  
ــري  ــار طي ــي ومط ــذلك مبلغ   ف

  
  فإن الدرهم المضـروب باسـمي  

  
  أحب إلـي مـن دينـار غيـري     

  
والذي يهمنا هو البيت األخير، لما يتضمنه من خطر داهم علـى الفنـون   

إذ حسب المرء أن يرى اسمه في جملة الشعراء، حتى ولو كـان مـا    واآلداب،
  .)٣(يأتي به فناً رديئاً

إن ما تقدم يقود إلى مشكلة السرقات، إذ لم يقتصر الشعراء في سـرقاتهم  
والسرقات مشكلة . على سابقيهم فحسب، وإنما كثر أخذ بعضهم من بعض أيضاً

ا ساذجة بسيطة، ال تتعدى االنتحـال  قديمة نجدها منذ الجاهلية، ولكنها كانت فيه
أو االجتالب، وال يستطيع الشاعر أن يتناول ما يأخذه بأدنى تغيير، ثم تطـورت  
في العصر األموي، إذ أخذ الشعراء يتصرفون فيها تصـرفاً واسـعاً، لتضـيع    

                                                        
  .٥٥ـ  ٥٤مقاالت النقد  -  (١)
  .٢٦٤ديوان ابن الوردي  -  (٢)
  .٤/٣٧تاريخ الشعر العريب  -  (٣)
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معالمها، وإن ظلت اإلغارة الصريحة على شعر اآلخرين موجودة، ثم نراها في 
اتسعت دائرتها إلى حد كبيـر، ودخلتهـا الصـنعة الفنيـة      العصر العباسي قد

والتحليل الدقيق للخواطر النفسية، وأصبح الشعراء يجهرون بما أخـذوا، ألنهـم   
يؤمنون بأن ما فعلوه، ليس إال طريقة من طرائق الفن السليم، واتسـعت أذهـان   

ة في ذلـك  الناس لفكرة توارد الخواطر واتخاذ النماذج، وكما تعددت منابع الثقاف
العصر ـ العباسي ـ تعددت مصادر األخذ، فلم يعد الشعر المصـدر األوحـد     
الذي يستمد منه الشعراء، بل اتجهوا إلى القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي     
الشريف والفلسفة وأقوال الحكماء وغيرها من منـابع الثقافـة الموجـودة فـي     

، ومنذ ظهـور أبـي   عصرهم، يستمدون منها معانيهم في غير حرج أو مواربة
نواس أصبح الحديث في السرقات مرتبطاً بالحركات النقدية التي نشطت حـول  
الشعراء، مثل أبي تمام والبحتري والمتنبي، وبعد عصـر االزدهـار العباسـي    
استَشرت فتنة السرقات بين الشعراء، وازداد أوارها، مع قلة ابتداع المعاني كلما 

عاني القديمة بتمطيطها وزيادة معنى ما عليهـا،  تقدم الزمن، فأخذوا يتعبدون الم
أو يوشونها بلون من ألوان البديع، أو ينقلونهـا مـن غـرض إلـى آخـر، أو      

وبذلك أصبح الشعراء يدورون في حلقـة مفرغـة مـن    . يعكسونها أو غير ذلك
، يصرح فيها )خزانة األدب(، وإننا نجد في مواطن كثيرة من )١(معاني األقدمين
، كمـا  )٢(جة الحموي بأن هذا الشاعر قد أخذ هذا المعنى مـن ذاك مؤلفها ابن ح

، وهكـذا أصـبحت   )٣(كان يبدي رأيه في القيمة الفنية لبعض تلـك السـرقات  
ولعـل ممـا شـجع    . السرقات ظاهرة أدبية كبرى في العصر المملوكي خاصة

، الشعراء على ذلك أن النقاد لم يعدوها مذمومة كلها، بل عدوا بعضها محمـوداً 
وقد نتج هذا . )٤(يكون الحكم فيها مدحاً ال قدحاً، وتتمثل فيما سموه بحسن االتباع

اآلنفة الذكر، والتي كان لها أثرها الكبيـر  ) تناهي المعاني ونفادها(كله من فكرة 
في ميل الشعراء إلى جانب الشكل، والعناية به على حساب العنايـة بالمعـاني   

، وأن الشـعراء ال يتمـايزون فـي    )٥(د دائمـاً التي هي في الحقيقة تتردد وتتول
أصولها، بل في تفاصيلها، ألن الشاعر قد يقع له من تفصيل المعنى مـا يثيـر   

                                                        
  .٨٥ـ  ٨٤مشكلة السرقات  -  (١)
  .٢٧٥خزانة األدب  -  (٢)
  .٢٥٦املصدر نفسه  -  (٣)
  .٤٠٩املصدر نفسه  -  (٤)
  .٢/١٨٣العمدة  -  (٥)
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إعجابنا، وخاصة إذا كان صادراً عن تجربة ومعانـاة، األمـر الـذي يكسـبه     
خصوصية، تختلف باختالف نزعات البشر واسـتعداداتهم ومشـاعرهم تجـاه    

ابهوا في أصول طبائعهم، األمر الذي يجعل كـل معنـى   المعنى الواحد، وإن تش
وهذه الحقيقة كـان ينبغـي أن تـدفع    . )١(يحمل طابع صاحبه ويتصف باألصالة

شعراء العصر المملوكي إلى أن يلجوا آفاقاً واسعة ثرية غنية أصـيلة، إال أننـا   
، نراهم يقفون عند شواطئها، ويفهمونها فهماً خاطئاً مالمسين جزئيات المعـاني 

يوجهونها توجيهاً مختلفاً عما اعتاده سابقوهم، إنهم أرادوا بالجديد المبتكر غيـر  
  :)٢(المسبوق، واندفعوا في ذلك، وصرحوا به كثيراً، مثل قول ابن الوردي

  إن قال صف لي عذاري وصف مبتكر
 

  قلت خذ يا صـنعة البـاري  : ووجنتي 
 

  ومســكنههــذا عــذارك نمــام   
 

ــار  ــي الن ــام ف ــار بخــديك والنم   ن
 

وحرص الشعراء على أن يأتوا بهذا المبتكر الذي وصلوا إليه في رأيهـم،  
، وكان الواحد منهم إذا وصل إلـى  )٣(حتى وصف بعضهم بأنه كثير المخترعات

جديد ـ حسب منظور عصره ـ تسابق إليه الشعراء ليأخـذوه منـه، بعـد أن      
فيما رواه ابـن حجـة   يضيفوا عليه شيئاً ما حتى يستحوذوه، ونجد ذلك واضحاً 

من اختراعات ابن العفيف فـإني  ) باقل(إن النكتة في : الحموي في خزانته قائالً
، ....عنها لحسنها فقال" ابن نباتة"لم أجد أحداً مما تقدمه ألم بها، ولكن ما صبر 

  :)٤(وكذلك ما صبر ابن الوردي عنها حتى قال
  حسنه البدر خائفوبي أغيد من 

 
  على نفسه والنجم في القرب مائل 

 
  فلو رام قس وصف باقـل خـده  

  
ــلُ    ــة باق ــاً بالفهاه ــر قس لعي  

  
ولو نظرنا إلى هذا المبتكر الذي حاولوا الوصول إليه نجد أن معظمه كـان  
في ميدان التصنع البالغي، أو البديعي، بعدما اتسع مدلول كلمة البـديع، ألنهـم   

وائل إال بالقدر الذي يخـدم معـانيهم   رأوا فيه الميدان األرحب الذي لم يلجه األ
إنهم رأوا فيه مجاالً خصباً يثبتون فيه . وأفكارهم وعواطفهم وأصالتهم وإبداعهم

                                                        
  .١٨٢يف النقد األديب  -  (١)
  .٢٢٦ـ  ٢٢٥ديوان ابن الوردي  -  (٢)
  .٤/١٣الضوء الالمع  -  (٣)
  .٢٤٧خزانة األدب  -  (٤)
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ذواتهم وتفوقهم وسبقهم ألسالفهم، ونجد ذلك واضحاً في مقدمة ابـن الـوردي   
، والتي تغزل فيهـا بمئـة   )الكالم في مئة غالم(لمجموعته الشعرية التي سماها 

الرغم من أنه ـ كما تروي كتب التاريخ والتـراجم ـ تقـي ورع ال      غالم على
إني التقطت من بنات فكري النبذة التي أكثر معانيهـا  : قال. يشك في خلقه ودينه

  ، حاول الشـاعر فيهـا   )١(مبتكر، وغالب اقتباسها وتضمينها لم تتقدمني به الفكر
نـواس ووالبـة بـن     أن يتفوق على من سبقوه من شعراء التغزل، بما فيهم أبو

الحباب وحماد عجرد ومطيع بن إياس بالرغم من مجونهم وعفته، إنـه تفـوق   
عليهم بعدد من تغزل بهم، والذين قد بلغوا المئة، وهل تغزل سابقوه بهذا العـدد؟  
وإلى جانب تفوقه العددي، أراد أن يتفوق من حيث المعنى، فتغـزل بمـن لـم    

وا أن يصلوا إليـه، إذ تغـزل بغلمـان ذوي    يتغزلوا به، وبما ال يمكن مهما فكر
، فضالً عن صفات أخـرى،  )٢(صفات منفرة قبيحة، مثل العور والحدب والعمى

، )٣(مثل حاجب وشاهد ونحوي ومعلم وفقير وتاجر وعطار ونجار وغيـر ذلـك  
: وحتى ينفي عن نفسه أي ظن سيئ، قال في مقدمـة مجموعتـه هـذه أيضـاً    

الظن، وقال عني كيف رضي مع درجة العلم  ولعمري ما أنصفني من أساء بين
والتقوى بهذا الفن، فالصحابة رضي اهللا عنهم كانوا ينظمون وينثرون، ونعـوذ  

فهذا وأشـباهه مـن نظـم    .... باهللا من قوم ال يشعرون، وما كل متهالك هالك، 
إنه ولج هذا الباب إذن ليثبـت  . )٤(الصبا، ومما قلته في أول العمر تأدباً ال تكسباً

تفوقه وقدرته فقط، ولم يكتف ابن الوردي بسبقه هذا، وإنما أردفه بسـبق آخـر   
ومما قالـه فـي   ). الكواكب السارية في مئة جارية(في مجموعة أخرى، سماها 

فقد شفعت الكالم على مئة غالم بالكواكب السـارية فـي مئـة    : (مقدمتها أيضاً
سـار فيهـا   . )٥(..).جارية، ونظمتها في أحسن سلك، وقلت للمعترض هذه بتلك

ولم يكن بدعاً . على منوال سيره في سابقتها من حيث العدد والشكل والمضمون
في ذلك، بل سار معه كثيرون من الشعراء، مثل الصفدي في مجموعة الشعري 

، وابن دفتر خوان الـذي أوصـل   )٦()الحسن الصريح في مئة مليح(الذي سماه 
                                                        

  .٤٤٠ديوان ابن الوردي  -  (١)
  .٤٥٧املصدر نفسه  -  (٢)
  .وما بعدها ٤٤٠انظر املصدر السابق  -  (٣)
  .٤٤١ـ  ٤٤٠املصدر نفسه  -  (٤)
  .٤٥٩املصدر نفسه  -  (٥)
  .أمحد فوزي اهليب. ت ٢٠٠٣نشر دار سعد الدين، دمشق   (٦)
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ى أن الشعر تحول عندهم إلى نظم، إلى إننا نر. )١(عدد من تغزل بهم إلى األلف
عمل واع، يسبقه، ويرافقه جهد مضنٍ، وتفكير مجهد، وتخطيط دقيق، وخطوات 
منظمة، وهدف واضح يسير إليه الشاعر سيراً حثيثاً، يريد به أن يحقـق ذاتـه   
ويثبتها، وأن يكسر أسطورة تفوق القدماء وقدسيتهم، وأن يضع أدبه علـى قـدم   

العصور السابقة، فال تتفاوت المنزلتان إال بمـا يكـون لكـل     المساواة مع نتاج
منهما من تميز فني، وهذا هو الصفدي يقرر بوضوح أن أدباء عصره قد بلغـوا  

ولكن هل وفقوا إلى ذلك؟ ومـا مـدى صـحة    . وهذا ما هدفوا إليه. )٢(الرحال
سلم بـن  ادعائهم هذا؟، وما قيمة هذا الذي قالوه من شعر إذا ما قورن بما قاله م

لعل الصفحات القادمة تجيـب عـن هـذا    . الوليد والبحتري وأبو تمام وغيرهم؟
  . التساؤل

وفضالً عما رأيناه من محاوالت الشعراء الجزئية البسيطة الباهتة للتغلـب  
على مشكلة استنفاد األقدمين للمعاني، فإنهم وجدوا طريقاً أخرى للتغلب عليهـا،  

جديد في أساليب األداء، لقد رأوها مـا تـزال   وهي ميدان الصياغة الشعرية والت
متسعة، فتنادوا إليها، وعدوها فتحاً لم يسبقوا إليه، وأنهم بها قد بلغوا الغاية التي 

إن األصل أن يوزع الشاعر جهده بين المضمون والشكل توزيعـاً  . )٣(ال تسامى
تغنـي   عادالً، فيعطي كل ذي حق حقه، ألن لكل منهما أهميته التي ال يمكن أن

مـن وجهـة نظـر علـم     ) سانتيانا(عنها العناية باآلخر، وعبر عن تلك الفكرة 
يتألف التأثير الرئيس للغة من المعنى، أي مما تعبـر عنـه مـن    : الجمال، فقال

أفكار، إال أن التعبير يستحيل بدون العرض، وال بد للعرض أن يكون له شـكل  
د العناصر التي يتألف منها تأثير ما، وهذا الشكل الذي يأخذه وسيلة، هو ذاته أح

اللغة، فالشعر إذن ليس موضوعاً فحسب، وليس شكالً فقط، إنما هـو صـورة   
عامة يتلبس فيها الشكل بالموضوع، ويلتحمان في إطار واحد، هو الشعر نفسه، 
بحيث ال يمكننا إدراك ما فيه من جمال إال وهو على تلك الحالة، تماماً كمـا ال  

جمال غروب الشمس بعيداً عن األفق، ولونها عند الغـروب،  نستطيع أن ندرك 
، وهكذا نجد أن الفصل بـين  )٤(وتلك المؤثرات المختلفة التي تحيط بالمنظر كله

                                                        
  . مل يزل خمطوطاً  (١)
  . ٣٣١نصرة الثائر   (٢)
  . ٣١٠النقد األديب يف القرن الثامن   (٣)
  . ٥٣٤ ـ ٥٣٣اجتاهات الشعر   (٤)
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المضمون والشكل في الشعر للدراسة فحسب، ألنهما مرتبطـان معـاً ارتباطـاً    
غيـره  عضوياً كامالً، مثل ارتباط الروح بالجسد، وأن الفكرة في الشعر، وفـي  

أيضاً، ال يمكن أن تبرز إال من خالل الصورة التي يضعها فيها الشاعر، ومـن  
  . خالل لغته التي يجعلها إطاراً لها

ولكن هذا ال يعني أنهما ـ أي المضمون والشـكل ـ قـد اقتسـما جهـد       
الشعراء قسمة عادلة بصورة دائمة، أو أنهما يؤثران على السامع أيضـاً تـأثيراً   

إنهما يجتذبان أكبر عدد من المعجبـين، هـذا   : ا نستطيع أن نقولمتعادالً، وإنم
يتفاعل مع جانب، وذلك مع آخر، إنها إشعاعات كثيرة تلك التـي تصـدر مـن    
الطاقة الهائلة الكامنة في العمل األدبي، وكلٌّ منا يتلقى مـن هـذه اإلشـعاعات    

من تنوع مواقـف   وعلى الرغم. )١(بمقدار استعداده للتفاعل وتبادل الفهم والتفاهم
أهل العصر المملوكي من جوانب الشكل، فقد مال أكثرهم نحوه مـيالً عظيمـاً،   
وقد شجعهم على ذلك النقاد الذين اتسم نقدهم بالشـكلية والسـطحية، والعنايـة    
بالمعنى الواحد بعيداً عما سبقه أو لحقه من معانٍ، وعن دوره الذي يؤديـه فـي   

مع بينه وبين غيره مما يتألف منه العمل األدبـي،  البناء الكلي، والروابط التي تج
وفضالً عن دوره الذي يؤديه في البناء الكلي، والروابط التي تجمع بينـه وبـين   
غيره مما يتألف منه العمل األدبي، وفضالً عن ذلك فقد عني كثير مـن هـؤالء   

، وغلبـت  النقاد بالتصنع المعقَّد، واتخذوه مذهباً فنياً، تذوقوا الشعر مـن خاللـه  
عليهم اتجاه مدرسة القاضي الفاضل وضياء الدين بن األثير، وقـد كـان لكـل    

، األمر الذي كان لـه دوره الفعال فـي دفـع   )٢(منهما كثير من األتباع والتالميذ
عجلة التصنع والغلو فيه إلى األمام بقوة وسرعة على الرغم مـن وجـود آراء   

وابـن الـوردي فـي     )٣(الصفدي نظرية لبعض النقاد تحث على االعتدال، مثل
  : )٤(قوله

   الشـعرِ فـاختر إذا أحببتَ نظـم  
 

ــاعِ   ــهٍل ذي امتن ــلَّ س ــك ك   لنظم
 

  مجانســةً ومكِّـــن وال تكثــر  
  

ــى الطبــاعِ     ــه إل ــه وكلْ   قوافي
  

                                                        
  . ٣٠األدب وفنونه  (١)
  . ٢/٣٢٨تاريخ النقد العريب  (٢)
  . ٤٢٨النقد األديب يف القرن الثامن  (٣)
  . ٣٩٥ديوان ابن الوردي  (٤)
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وذلك ألن هذه اآلراء لم تكن ـ عامة ـ سوى آراء نظرية، لـم يطبقهـا     
  . )١(ارهم لمذهب دون مذهبأصحابها أو غيرهم إال نادراً، أو في انتص

مضى أصحاب البديع منذ ابن المعتز يحاولون أن يضيفوا إلى فنونه التـي  
أشار إليها وسجلها فنوناً جديدة، حتى إذا أصبحنا في العصر المملوكي وجدناهم 
يشققونها، ويفرعون منها، ويضيفون إليها، ويسعون إلى اإلكثار منهـا، ويطلـق   

على الشاهد الفرد الذي قد ال يجد له ثانيـاً، كمـا قـد     بعضهم أحياناً اسم الباب
يطلق على الباب الواحد عدة أسماء، وليس من فرق بينها إال تعداد األسماء، أما 
المضامين فواحدة، وقد أدى ذلك إلى انشغال النقاد وعلماء البديع بهذه األسـماء  

لقـبح فيـه،   والمسميات، دون نقد الكالم وبيان جوانب المالحـة والحسـن أو ا  
واختلطت في أبواب البديع محسنات اللفظ والمعنى والوزن والموسـيقا والـنظم   
والتأليف بالموضوعات والسرقات المعنوية، حتى إنها استوعبت في النهاية كـل  

وكـأن  . )٢(ما قام في دراسته النقد من قضايا وموضوعات ُأفردت وبوبت أبواباً
، ولم يلبث أصحاب البديعيات أن ظهـروا  الموضوع قد تحول إلى تكاثر باألرقام

مضمنين وممثلين في كل بيت من أبيات كل منها فناً من فنون البـديع، والتـي   
نستطيع أن نرى منه أربعين ومئـة فـي    )٣(بلغوا بها أكثر من خمسين ومئة فن

  .)٤(للحموي) خزانة األدب(للحلي، واثنين وأربعين ومائة في ) الكافية البديعية(
دم حول البديع إلى تصنع معقد وتكلف وقوالـب جامـدة وحيـل    إن ما تق

لفظية، وصير الشعر مهارة خاضعة لعمل فكري واع، وأبعـده مـن أن يكـون    
تعبيراً عن حالة وجدانية صافية، أو تجربة صادقة، وصارت غاية أصـحابه أن  
يصلوا فيه إلى نكتة بالغية لم يصل إليها أحد من قبل، وخاصة أنهم معتقـدون  

وصحيح أننا نجد في أحيان كثيرة غلبـةً للصـنعة   . ن المعاني قد سبقوا إليها أ
البديعية عند أبي تمام والمتنبي، ولكننا نجد إلى جوارها وجـود عناصـر فنيـة    
أخرى، تشترك معها في إقامة بناء فني كامل قائم على الجهد واإلبداع، وارتيـاد  

ت الصنعة أيضاً عنصراً إضافياً، آفاق جديد من آفاق المعنى أو الخيال، كما كان
ال يظهر إال مطوياً تحت رداء التجربة النفسية مظلالً بظاللهـا وإيحاءاتهـا، وال   

                                                        
  . ٤٣٧احلركة الشعرية زمن املماليك  (١)
  .٢/٣١٧تاريخ النقد العريب  (٢)
  .٣٧٦البالغة تطور وتاريخ  (٣)
  .٤٦٢ـ ٣، وخزانة األدب ٣٣٣ـ  ٥٧انظر الكافية البديعية  (٤)
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يعدو أن يكون نوعاً من أنواع التلوين الذي ال يوجد إال بعد أن توجد التجربـة،  
  ويتعمق االنفعال، وتمتلـئ الـنفس بهـذا الفـيض الـذي يضـطرها إلـى أن        

  .)١(تقول الشعر
ومهما يكن من أمر، فقد أدت تلك العوامل والمـؤثرات إلـى إيجـاد ذوق    
بديعي عام، سرى بقوة في أوصال العصر المملوكي، نـتج عنـه أدب مشـبع    
باالستعراض البالغي الذي غالى فيه أصحابه، حتى غدا غاية في ذاته، وتمكَّـن  

ـ  ان عـن  في نفوس أصحابه وطباعهم تمكناً كبيراً، أعجزهم في كثرة من األحي
الفكاك من أسره، ألنه دخل في نفوسهم مع األفكار واأللفاظ والتراكيب، بل ربما 

  .قبلها
إن هذا اإللحاح الشديد على الصنعة بهذا الشكل، جعل الشعر نتـاج جهـد   
عقلي صادر عن تفكير واعٍ منظم، وهذا انحراف في فهم الشـعر، وفـي إدراك   

تجمل مظهر االنحـراف فـي أن   مهمة الشاعر، ووصول إلى العقم، ويمكن أن 
الشاعر عامة لم يعد يؤمن بأن الشعر تعبير عن عاطفته وتصـوير إلحساسـه،   

إنهـم  . )٢(وإنما اعتقد أن الشعر جهد عقلي، يصدر عن التفكير الواعي المـنظم 
فعلوا ذلك مراعاة للذوق العام، واستجابة لدواعي عصرهم ورغبة فـي التسـلية   

ر كل منهم قدراته الفنية، ويتحـدى غيـره مـن    واإلمتاع والكسب، وحتى يظه
الشعراء، ويسبقه، سواء أكان قبله زمناً أم معاصـراً لـه، لقـد كـان هـواهم      
وعواطفهم ونظراتهم الجمالية قد تطورت، حتى تبلـورت علـى هـذا الشـكل     
المتميز عما كان قبلها، أو عما أتى بعدها، األمر الذي يوجب علينـا أال ننظـر   

ي التصنع من منظار عصرنا الحديث وفهم النقاد فيـه للتجديـد   إلى هذا الغلو ف
واالبتكار فقط، ألن في ذلك ظلماً لشعر العصر المملوكي وشعرائه الذين قـالوا  
ما قالوه من شعر ليناسب عصرهم وذوق معاصريهم وآراء نقـادهم، ولـو لـم    

نال بـه  يفعلوا ذلك لما استحسنه أحد في عصرهم، والشاعر إنما يقول ما يقول لي
رضى سامعيه في المقام األول، وإذا لم يجد هذا الرضى، أصـيب باإلحبـاط،   

إن الشاعر ليس : وسكت سكوت أبي الهول، وقد أشار طه حسين إلى ذلك بقوله
شاعراً ألنه يقول فيحسن، وإنما هو شاعر ألن قوله الحسن هذا، يمثل عواطـف  

                                                        
  . ٤٣٨احلركة الشعرية زمن املماليك  (١)
  .٢ابن سناء امللك  (٢)
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  .)١(موقع اإلعجابالذين يسمعونه ويقرؤونه، ويرضيهم ويقع من نفوسهم 
  
  
  

لذلك يجب أن ننظر إلى شعر العصر المملوكي من منظار عصرنا، فضالً 
عن منظار عصره الذي تطورت نظراته وآراؤه الجمالية وقيمه األدبيـة حتـى   
وصلت إلى ما وصلت إليه، وبذلك نقترب من اإلنصاف والعدل وعـدم بخـس   

في العصـر الحـديث عـن     األجداد أشياءهم، وكلنا يعلم ماذا قالت كل مدرسة
سابقتها من الكالسيكية إلى البنيوية والتفكيكية وما بعدها، وال ندري ماذا ستقوله 

ومع ذلك فـإني ال أريـد أن   . األجيال القادمة فيما نستجيده من الشعر المعاصر
أبرئ ساحة الشعر في العصر المملوكي مما غرق فيه من غلو التصنع المعقـد  

أن أخفف من غلواء الجور والظلم الذي أنزلها به بعـض  المتكلف، ولكني أريد 
الباحثين بعد أن ُألقي عليه بعض األضواء، وأشير إلى تأثره بروح العصر الذي 

  .كان يعايشه
  : وتجلى التصنع في العصر المملوكي في شكلين اثنين

نستطيع أن نسميه بسيطاً، ألنه يعنى بأنواع التصنع الكثيرة مفردة، : أولهما
ي بها متناثرة من غير نظام ينظمها، أو مخطط ينسق بينهـا،  يأت

نجده ينثر الجناس والطباق والتدبيج وغيرهـا، ويحشـدها هنـا    
  .وهناك في أبيات القصائد

شكل معماري فني كلي منظم، يتبع مخططاً دقيقـاً، ويعنـي ـ    : وثانيهما
فضالً عن أنواع تصنيع الشكل األول ـ بالمظهر الكلي للعمـل،   

حديقة رسم مخططها مهندس قدير، فجعلها مرتبة، قائمـةً   فكأنه
أقسامها وساحاتها على التشابه والتناظر والتكامـل، ذات بدايـة   
ونظام ال تتعداه وال تخالفه، بل تخضع له كل جزئياتها خضوعاً 

  .تاماً
واتخذت مثاالً للشكل األول ديوان ابن الوردي، وهو مـن أكبـر شـعراء    

واتخذت للثـاني  . ت جانب التصنع فيه في فصل مستقلالعصر المملوكي، فدرس
                                                        

  .٢/٣٧٢حديث األربعاء  (١)
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لصفي الدين الحلي درسته فـي  ) درر النحور في امتداح الملك المنصور(ديوان 
فصل آخر، وقد تأثر فيه بتصنع أبي العالء المعري في لزومياته التي حاول أن 

ـ وهكذا كان بين العملـين   . يقلدها ويتحداها ويتفوق عليها، وإن لم يصرح بذلك
اللزوميات ودرر النحور ـ تقاطعـات وتشـابهات واختالفـات فـي ميـداني       
المضمون والشكل على حد سواء، وأي سبق كان الحلي سيصُل إليه مـن غيـر   

  . هذه االختالفات؟
وجمعت بين ابن الوردي وصفي الدين الحلي، ألنهما شاعران متعاصـران  

بينت ذلك في بداية حديثي عـن   عاشا في القرنين السابع والثامن الهجريين، كما
كل منهما، لذلك فهما ـ كما أعتقد ـ يمثالن التصنع فـي العصـر المملـوكي      

  . بشكلية أو نوعيه تمثيالً دقيقاً صادقاً
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  الفصل األول
  

  التصنع البدیعي في دیوان ابن الوردي 
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ي والدة، الحلبـي  ابن الوردي، زين الدين، عمر بن المظفر بن عمر المعر
  . )١(إقامة، شاعر مشهور، يتصل نسبه بأبي بكر الصديق

لم يكن اختيارنا البن الوردي ممثالً لعصره في هذا الجانب عشوائياً، وإنما 
بلدة أبي العـالء المعـري    )٢(كانت له أسبابه المتعددة، فقد ولد في معرة النعمان
نشأ وأقام في حلـب الشـهباء   ذي الدور المميز في تطور التصنع في العربية، و

التي كانت لها منزلتها المتميزة بين نيابات أو واليات السلطنة المملوكية آنـذاك،  
، )م١٣٤٨إلـى   ١٢٩٠=   ه٧٤٩إلـى   ٦٨٩(وامتد عمره ستين عاماً من عام 

األمر الذي جعله يتأثر أكثر بمواطنه المعـري وتصـنعه وبمكـان نشـأته ثـم      
له أنموذجاً جيداً له، ومن األسباب أيضاً تلمذتـه  بعصره، ويؤثر فيه بصورة تجع

لكبار أعالم عصره مثل القاضي شرف الدين البارزي بحماة والفخـر خطيـب   
، )٤(وصدر الدين محمد بن عثمان وكيل بيت المال في القـاهرة  )٣(جبرين بحلب

وتعدد جوانبه المعرفية أو موسوعيته، فقد كان إماماً بارعاً فـي اللغـة والنحـو    
دب والفقه والتصوف والتاريخ وتفسـير األحـالم وغيرهـا ونظـم فيهـا      واأل

، وفضالً عن كثرة مؤلفاته التي بلغت ستة عشر مؤلفاً، )٥(منظومات فائقة مجيدة
، وثراء الجانب األدبي عنده نثراً وشـعراً، وبلوغـه   )٦(وتنوعها مضموناً وشكالً

اناً عظيمـاً، األمـر   منزلة أدبية سامية وشهرة واسعة في الشام ومصر واستحس
الذي جعل السبكي يصف شعره بأنه أحلى من السرك المكرر، وأغلى قيمة مـن  

، ودفع الصفدي إلى أن ينعته بأنه أسحر من عيون الغيد، وأبهى مـن  )٧(الجوهر
                                                        

  .٥/٤، إعالم النبالء ٦/١٦١شذرات الذهب   (١)
  .٥/١٥٦معجم البلدان   (٢)
  . ٣/١٩٥الدرر الكامنة   (٣)
  .٣/١١٩تاريخ معرة النعمان   (٤)
  . ٦/١٦١شذرات الذهب   (٥)
  . ٦ديوان ابن الوردي   (٦)
  .٦/٢٤٣طبقات الشافعية   (٧)
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إنه جمع بـين الحـالوة   : ، وجعل آخرين يقولون عنه)١(الوجنات ذوات التوريد
تقدم علَماً شهيراً في عصره، يتصل بعلمـاء   ، وقد جعله ما)٢(والطالوة والجزالة

زمانه وشعرائه وأدبائه، ويتصلون به، ويحرصون علـى أن ينـالوا رضـاه أو    
، ونور الدين يوسف بن محمـد  )٤(مثل صالح الدين الصفدي )٣(ثناءه أو إجازته

وأمين الدين إبراهيم كاتـب األميـر    )٧(، وابن فضل اهللا)٦(، وابن نباته)٥(الفيومي
، وابن الخشاب بدر الـدين  ٩، وابن المرحل محمد بن عمر)٨(لدين طشتمرسيف ا
وغيرهم، واسـتمرت شـهرته تتناقلهـا     )١١(، وعلي بن أيبك الدمشقي١٠إبراهيم

التـي تناقلتهـا    )١٢(إلى العصر الحديث، ويكفينا دليالً على ذلك الميته الشـهيرة 
أمهات الكتب أشعاره ونثـره،  األجيال إلى أن وصلت إلينا، كما تناقلت كثير من 

مثل شذرات الذهب والدرر الكامنة وفوات الوفيات وطبقات الشـافعية للسـبكي   
، األمـر الـذي   )١٣(وخزانة األدب للحموي وإعالم النبالء وتاريخ معرة النعمان

  . على منزلته األدبية والعلمية والشخصية على حد سواء

 
بل أن أبدأ حديثي عن هذا الجانب أود أن أشير إلى أهميـة الشـكل فـي    ق

                                                        
  . ٦/١٦٢شذرات الذهب   (١)
  . ٥/٥إعالم النبالء  (٢)
  .٧ديوان ابن الوردي  (٣)
  . ٩٧املصدر نفسه  (٤)
  .١٤٠املصدر نفسه  (٥)
  .٣٧٨املصدر نفسه  (٦)
  .٤٣٣و ٣٨١و ٣٤٠املصدر نفسه  (٧)
  .٣٦٦املصدر نفسه  (٨)

  .٣٧٧نفسه املصدر  )٩(
  .٤٠٠املصدر نفسه  )١٠(

  . ٤٢٥املصدر نفسه  (١١)
  : مطلعها (١٢)

  اعتزل ذكر الغواين والغزل
 

  وقل الفصل وجانب من هزل  
 

  ) ٤٣٥ديوان ابن الوردي (
  .٧و ٦و ٥انظر مقدمة ديوان ابن الوردي  (١٣)



- ٣٩  - 

الشعر، إذ ال يمكننا أن نعده زينة هامشية ال قيمة لها البتة، ونستطيع أن نلقيهـا  
من غير أن يؤثر ذلك في تأثرنا بالشعر أو في صداه فينا، وذلك ألننا ال نستطيع 

ات، وإنما ينتقل اإلحسـاس إلينـا   أن نتلقى تأثير الشيء الجميل مجزءأ على دفع
مـن وجهـة   ) سانتيانا(مباشرة، وتنفعل به أنفسنا دفعة واحدة، كما عبر عن ذلك 

  .)١(نظر علم الجمال كما مر ذلك معنا من قبل
ولكن هذا ال يعني أن المضمون والشكل يقتسمان جهد الشعراء قسـمة عادلـة   

تأثيراً متعادالً، وإنمـا نسـتطيع أن   بصورة دائمة، أو أنهما يؤثران في السامع أيضاً 
إنهما يجتذبان أكبر عدد من األصدقاء، سـواء أكـانوا شـعراء أم نقـاداً أم     : نقول

متذوقين، فهذا يتفاعل مع جانب، وذلك مع آخر، إنها إشعاعات كثيرة، تلـك التـي   
تصدر من الطاقات الهائلة الكامنة في العمل األدبي، وكل منـا يتلقـى مـن هـذه     

، وقد كانـت اسـتعدادات   )٢(ات بمقدار استعداده للتفاعل وتبادل الفهم والتفاهماإلشعاع
التفاعل والتأثر والتأثير عند أهل العصر المملوكي جانحة نحو الشكل عامة، ونحـو  

  .البديع خاصة، فمالوا إليه كل الميل، ولم يعدلوا بينه وبين المضمون
إنما كانـت شـراعه   وأما ابن الوردي فلم يكن يختلف عن بني عصره، و

تدفعه رياح عصره مع غيره من األشرعة في بحار التصنع، على الـرغم مـن   
معارضته النظرية لذلك، والتي نراها في نصحه للشعراء الذي يدعوهم فيه إلـى  
اختيار األسلوب السهل الممتنع، وأال يكثروا من الجناس، وأن يعنَوا بـالقوافي،  

  : ، قال)٣(عهم بعيدين عن الصنعةوأن يسلسوا القياد في شعرهم لطبا
    الشـعرِ فـاختر إذا أحببتَ نظـم  

 
ــاعِ    ــهٍل ذي امتن ــلَّ س ــك ك لنظم  

 
 كِّـــنمجانســـةً وم وال تكثـــر  

  
ــاعِ      ــى الطب ــه إل ــه وكلْ قوافي  

  
ولكن على ما يبدو، أن البن الوردي الناقد رأياً نظرياً، لم يستطع أن يطبقه 

ذي أسلس القياد لرياح جميع أنواع التصنع المعنوي عملياً ابن الوردي الشاعر ال
واللفظي، وللجناس والطباق خاصة، فكان لهما في ديوانه الحظ األوفـى علـى   
الرغم من قوة سلطان مذهب التورية في عصره وما قبله، ولكن هـذا ال يعنـي   
أنه أهمل التورية، وإنما يعني أنها جاءت في المرتبـة الثالثـة بعـد الجنـاس     

                                                        
  .٢٨يف صفحة   (١)
  . ٣٠األدب وفنونه   (٢)
  .٣٩٦ـ  ٣٩٥ديوان ابن الوردي   (٣)
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ق، األمر الذي يدل على قوة تيار الجناس والطباق والتورية عنـده مـن   والطبا
جهة، وفي عصره عامة من جهة أخرى، وبالرغم من تفوق الجناس على غيره 
من الفنون البديعية عنده، وهو من المحسنات اللفظية، إال أن المحسنات المعنوية 

ل علـى أهميتهـا   عامة، قد تفوقت على المحسنات اللفظية في ديوانه، وهذا يـد 
  . عنده، ويجعلنا نبدأ بدراستها مبتدئين باألكثر عدداً، ثم الذي يقل عنه وهكذا

 
بنوعيه وما يتبعه ويلحقـه   )١(احتل الطباق أو كما يسمى أيضاً المطابقة والتضاد

فـي   والمقابلة المرتبة الثانية في ديوان ابن الوردي كما مر بنا قبل قليل، ولـم يكـن  
ذلك بدعاً، إذ شاركه فيه كثير من معاصريه مثل الصفدي وابـن نباتـة والشـهاب    
محمود الحلبي وغيرهم، وهذا يدل على أن الطباق الذي كان مع الجناس يؤلفان فـي  

، لـم  )مذهب التجنيس والتطبيـق (القرن السادس الهجري مذهباً فنياً متميزاً، يسمى 
، ولو تصفحنا أي ديوان شعر أو كتـاب  )٢(باحثينيفقد منزلته خالفاً لما قاله بعض ال

بالغة أو أدب يرجع إلى هذا العصر لوجدنا ما يخالف هذا الـرأي، ولعـل الـذي    
إن المطابقة التي يأتي بها النـاظم مجـردة   : (أوحى له بذلك قول ابن حجة الحموي

، )٣()ليس تحتها كبير أمر، ونهاية ذلك أن يطابق الضد بالضد، وهـو شـيء سـهل   
ذا صحيح، ولكن ابن حجة نفسه قد استحسن في الوقت نفسـه المطابقـة التـي    وه

تترشح بنوع من أنواع البديع تشاركه في البهجة والرونق، ومثََّل لذلك بأمثلة عـدة،  
إن : لذلك نسـتطيع أن نقـول  . )٤(وعلق على كل منها بعبارات االستحسان واإلطراء

داً، وإنما يستحسن ممزوجاً بنوع مـن  الطباق قد تطور، فلم يعد يستحسن صرفاً وحي
، مثل قول ابن الوردي في فتح العزيـز  )٥(األنواع البديعية المختلفة، والسيما التورية

  : )٦(األيوبي لمدينة شيزر
  وظنُّــوا بــالعزيزِ العجــز عنهــا

 
ــا     ــيها مطيع عاص ــه ــاء إلي   فج

 
                                                        

  ).٤٧٧اإليضاح . (وهو اجلمع بني املتضادين  (١)
  .٦٧١أدب الدول املتتابعة   (٢)
  .٧١خزانة األدب   (٣)
  . املصدر نفسه  (٤)
  .٧٦املصدر نفسه   (٥)
  .٤٩٤ديوان ابن الوردي   (٦)
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ضاً التوجيـه،  ومن الفنون البديعية التي جاء بها ابن الوردي مع الطباق أي
  : )١(مثل قوله 

ـ    فَهي بكر عذراء في ظلِّك الممـ
 

ــورِ     ــمعك المقص ــى بس   دود تُجل
 

  : )٢(واالقتباس مثل قوله
  ورعانَـــا بجـــاههِم وحمانَـــا

 
ــا   ــوفَ أمنَ ــدَل الخ ــاهم وب م٣(بح(  

 
  :)٤(والجناس مثل قوله

ــي ا  ــوا ف ــاجفُوا وِلينُ ــوى ف   له
 

   ــاكر ــاك شــ ــب شــ   فالقلــ
 

طباق اإليجاب، : وفضالً عن ذلك فإننا نستطيع أن نجد عنده نوعي الطباق
  : )٥(مثل األمثلة السابقة، وطباق السلب، مثل قوله في وصف مجلس أنس

ــيئاً     ــوُل ش ــي يق ظب ــه   وفي
 

  وأغيــــد ال يقــــوُل شــــيئاً  
 

في قوله يصف شـمعة  ) تبكي وضحكت(بين  )٦(ونجد ما يتبعه مثل التكافؤ
  : )٧(رق وتذوب، بينما جالسها ضاحكونتحت

  تبكي إذا ضحكتْ جالسـها حرقـاً  
 

  فالقوم في جنة والشمع فـي النـارِ    
 

  : )٩(في قوله متغزالً) الليل والصبح(بين  )٨(وإيهام الطباق
  ــه ــِل ذُؤابات ــى اللي ــى عل   ألق

 
  فمــا اســتطاع الصــبح أن يــدخال  

 
  : )١(الذي يقصد به آخرته في قوله) هدنياه ودين(بين  )١٠(والملحق بالطباق

                                                        
  .٢٢٠املصدر نفسه   (١)
  .٢٢٨املصدر نفسه   (٢)
  . ٥٥: سورة النور وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً: قال تعاىل  (٣)
  .٢٤٨ديوان ابن الوردي   (٤)
  .٢١٧املصدر نفسه   (٥)
  .٦٩خزانة األدب   (٦)
  .٢١١ديوان ابن الوردي   (٧)
  .٧٠خزانة األدب   (٨)
  .٢١٠ديوان ابن الوردي   (٩)

  . ٧١خزانة األدب   (١٠)
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 ــه اَهللا رب ــب ــرًأ راق ــديتُ ام   فَ
 

    ــه ــالحِ دين ــاه إلص ــد دني   وأفس
 

وإذا نظرنا ثانية في األمثلة اآلنفة الذكر وجدنا الشاعر قد نوعها، فجعلهـا  
كما نجد عنده أيضاً الطباق بين اسـم  . بين اسمين تارة، وبين فعلين تارة أخرى

  : )٢(قوله في خياطوفعل، مثل 
  عجباً لـه أضحى يخـيطُ قلوبنَـا  

 
ــوقُ    ــانُه مفتـ ــه ولسـ   بلحاظـ

 
  : )٤(التي أتى بها مفردة حيناً، مثل قوله )٣(ونجد لديه أيضاً المقابلة

ــا   ــن عاداته ــدنيا فَم ــرك ال   وات
 

  تخفض العالي وتعلـي مـن سـفَلْ    
 

يعة ـ كما فعل في الطباق مـن   والتي مزجها أحياناً بغيرها من الفنون البد
  :)٦( )٥(قبل ـ مثل قوله الذي جمع فيه بينها وبين المناسبة اللفظية

    هـذا العـود عنـدي عجـب رأم  
 

ــا     ــذرنا العاكس ــناه ع ــو عكس   ل
 

ــرا  ــه أخض ــتْ ورقٌ علي   أعولَ
  

  وشــدتْ غيــد عليــه يابســا     
  

فقط، وإنمـا  ومن جانب آخر لم يكتف بجعل المقابلة بين نقيضين ونقيضين 
  : )٧(جعلها أيضاً بين ثالثة وثالثة في مثل قوله

ــيس وصــاال ــدو ل   فوصــال الع
 

  وانقطــاع المحــب لــيس انقطاعــا  
 

  :)٨(وجعلها أيضاً بين أربعة وأربعة مثل قوله
  إن كن خـالّت الشـبيبة والغنـى    

 
  صرن العدى في الشَـيب واألعسـارِ    

 
ن طباقاته وما يتبعها ويلحق بها فقط، وهكذا نجد أن ابن الوردي لم يكثر م

                                                                                                                             
  .٥٠٤ديوان ابن الوردي   (١)
  . ٢٠٣املصدر نفسه   (٢)
  .٤٨٥اإليضاح   (٣)
  . ٤٣٧ديوان ابن الوردي   (٤)
  .١٤١شرح الكافية البديعية   (٥)
  . ٢١٢ديوان ابن الوردي   (٦)
  .٣٨٠املصدر نفسه   (٧)
  .٣١٥املصدر نفسه   (٨)
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وإنما حاول أن ينوعها ويجملها بأنواع أخرى من الصنعة، وأن يغلو بمقابالتـه  
بإكثاره من عدد أجزائها، األمر الذي زاد من إيغالها في التصنع ومن إيحاءاتها، 

  .وجعلها مقبولة لدى رجال األدب في عصره
عناية كبرى جعلتها تحتـل فـي ديوانـه     )١(وعني ابن الوردي أيضاً بالتورية

، وال )في الصـفحة السـابعة والثالثـين   (المرتبة الثالثة كما أشرنا إلى ذلك من قبل
غرو في ذلك فقد غدت التورية مذهباً غالباً منذ عصر سالفتها القاضـي الفاضـل،   
وكشف بعد طول التحجب ستر حجابها، وأنزل النـاس بعـد تمهيـدها بسـاحاتها     

، وهـذا مـا جعلهـا    )٢(ا، وتقدم على األوائل بما أودع منها في نظمه ونثرهورحابه
، ضم تحت لوائه الكثير من األنصـار واألتبـاع، الـذين    )٣(تغدو مذهباً كبيراً شائعاً

نرى بينهم أكبر أنصار مذهب التجنيس زمن ابن الوردي، مثل الصفدي الذي ألـف  
الـذي   )٥(ب من التورية فـن التوجيـه  وقري. )٤(فيه كتاباً خاصاً سماه جنان الجناس

عني به ابن الوردي أيضاً، وهو يشبه التورية، وبعض البالغيين لم يفـرق بينهمـا،   
، وسأتحدث عنهما معـاً تحـت اسـم    )٧(، وبعضهم فرق بينهما)٦(وعدهما فناً واحداً

  . التورية للتشابه الشديد بينهما
عها، وأبدى فيهـا براعتـه   وتفنَّن ابن الوردي في تورياته وتوجيهاته، ونو

ومقدرته، وتجلى هذا في توريته ببعض األدوات الحضارية الخاصـة باإلنـارة   
  : )٨(مثل السراج في قوله

 ــراج ــمه س ــاحب واس ــي ص   ل
 

      ــرار ــده ق ــي عن ــر ل ــا ق   م
 

ــي   ــرقٌ لقلبـ ــانه محـ   لسـ
  

  إن لســـان الســـراج نـــار    
  

ء دائري كبيـر  واألدوات الحضارية الخاصة بالطبخ مثل الصدر، وهو إنا
                                                        

  .٤٩٩اإليضاح   (١)
  .٢٤١خزانة األدب   (٢)
  .٤٤٤احلركة الشعرية زمن املماليك   (٣)
  .١٥جنان اجلناس  (٤)
  .١٢٢شرح الكافية البديعية   (٥)
  .املصدر نفسه  (٦)
  .٣/١٧٨انظر أنوار الربيع   (٧)
  . ٢٤٠ديوان ابن الوردي   (٨)
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  :)٢(في قوله )١(ذو حافة مثنية قصيرة
  هويـــــت طباخـــــاً إذا 

 
ــقا    ــن عشــ ــب ممــ   عوتــ

 
ــا ــم صـــدرٍ هنـ   يقـــول كـ

  
ــا    ــه محلَّقـــــ   تركتـــــ

  
  : )٣(والخاصة بمهنة الحياكة في قوله
  ــه ــرد أجفانُـ ــك األمـ   الحائـ

 
ــورةْ    ــي مكس ــدي وه ــر وج   تنْص

 
ــقةُ هجرا   ــدتْ ش ــد بع ــهق ن  

  
ــورةْ     ــه ماس ــي كفّ ــنفس ف   وال

  
والماسورة قد تكون من األسر، وقد تعني األسطوانة التـي تلـف عليهـا    
الخيوط، وتثبت بإحكام داخل المكوك أو الوشيعة في المنوال أو النـول، وهـي   

  .)٤(مأخوذة من الفارسية أو التركية، وتعني القصبة الصغيرة الرقيقة
لبلوغ، فقال و ورى الشاعر أيضاً بمرحلة من مراحل العمر، وهي مرحلة ا

  :)٥(سلطاناً، وهو صغير) كجك(ساخراً عندما صار الملك األشرف 
  سلطانُنا اليوم طفٌل واألكـابر فـي   

 
  خُلْف وبينهم الشـيطان قـد نَزغـا     

 
  فكيف يطمع من مسـتْه مظلمـةٌ  

  
  أن يبلغ السْؤَل والسلطان مـا بلغـا    

  
بينهـا وبـين تضـمين    وورى أيضاً بصفة اجتماعية، وهي البداوة، وجمع 

  : )٦(المثل في قوله
  وبــــي بدويــــةٌ فتكــــتْ 

 
 ــاد ــدة وأكبـــــ   بأفئـــــ

 
ــرٍ    ــي حض ــدر ف ــدتْ كالب   ب

  
  فقـــالوا الفضـــُل للبـــادي   

  
وكذلك ورى بصفة جسمية اتصف بها األتراك، وهي ضيق العيون، والتي 

                                                        
  .٥/١٥٣موسوعة حلب املقارنة   (١)
  .١٩٨ديوان ابن الوردي   (٢)
  .٤٤٧املصدر نفسه   (٣)
  . ٧/١٥موسوعة حلب املقارنة   (٤)
  .٢٢٢املصدر نفسه   (٥)
  .١٩٥املصدر نفسه   (٦)



- ٤٥  - 

  : )١(تعني أيضاً البخل، فقال
ــي حا ــرك ف ــة وال تســأِل الت   ج

 
  فــــأعينُهم أعــــين ضــــيقةْ 

 
وأكثر ابن الوردي أيضاً كثرة الفتة للنظر مـن تصـنع أسـماء البلـدان     

  :)٢(واألماكن، ونجد ذلك في قوله
ــاً   ــدغ عجب ــاطف الص ــا ع   ي

 
   ــق ــد أنيـ ــوق خـ ــن فـ   مـ

 
  رفقـــاً فقـــد هـــام قلبـــي 

  
  ــق   بــــــالمنحنى والعقيــــ

  
ولم يكتف بذلك، وإنما نراه يحشدها حشداً إثباتاً لقدرته في قوله الذي جمـع  

  .)٣(فيه بين النقا والصفا واألجرع والحجاز وينبع
ــدكم والصــفا ــا بع   هجــرتُ النَقَ

 
     ألنــي بكــأس البكــا أجــرع  

 
ــرى    ــاً ج ــاً ودمع ــك بين   أبث

  
  وذا ينبــــع فهــــذا حجــــاز  

  
  :)٤(وكذلك ورى بذكر الجهات، مثل الخافقين، في قوله

ــي  ــتْ بقلب ــةُ حســنه خفق   وراي
 

  فهنّـــوه بملْـــك الخـــافقينِ    
 

  : )٥(ومثل الشمال في قوله
  أيا أرض الشـمال فـدتْك نفسـي    

 
ــالي    ــداك م ــول ف ــغر أن أق   وُأص

 
  وقالوا مـْل إلـى جهـة سـواها     

  
  فقلتُ القلـب فـي جهـة الشـمال      

  
  )٦(واستغل أسماء بعض األنهار، مثل العاصي والذهب، فورى بهما قائالً

 ــار ــيزر نـ ــي شـ ــل لـ   قيـ
 

  ــد ــي مخلّــ ــا العاصــ   وبنــ
 

  :)١(ضاًوقال أي
                                                        

  .١٩٩املصدر نفسه   (١)
  .١٩٩املصدر نفسه   (٢)
  .٢٢٣املصدر نفسه   (٣)
  .٢٤٠املصدر نفسه   (٤)
  .٢٥٦املصدر نفسه   (٥)
  . ٣٣٥املصدر نفسه   (٦)
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  نهــره إن قابــَل الشــمس تــرى
 

  ــي نهــرِ ذهــب   فضــةً بيضــاء ف
 

  : )٢(وتصنّع أيضاً أسماء بعض النجوم، مثل الشمس في قوله متغزالً
  جاءت تسحرنا لـيالً فقلـتُ لهـا   

 
  كيف السحور وهذي الشمس قد طلعتْ  

 
  : )٣(وأسماء األزمنة، مثل بعض الشهور التي حشدها في قوله

  صفر الربـع فـي المحـرم منـه    
 

ــذا   ــيس ه ــاًل ــل ربيع ــاً ب   محرم
 

  :)٤(وأسماء األيام، فقال
ــاً  ــرةَ قاع ــر المع ــي ُأبص   ليتن

 
  صفصــفاً كَــالكفير أو كســياثا    

 
  لو تولّى في يـوم االثنـين فيهـا   

  
  أحــد طلَّــق الحيــاة الثالثــا      

  
 )٦(وخالد بن الوليـد  )٥(وأكثر من تصنع أسماء األشخاص كالقاضي الفاضل

  :)٨(وغيرهم في قوله )٧(وأبي ذر وجابر والمبرد والرماني
  ــواء ــوزير ل ــن ولل ــي جف   ل

 
ــور   ــفاح والمنصـ ــا بالسـ   دعيـ

 
  لك طرفٌ يـروي روايـة مكحـو   

  
ــر     ــن كثي ــن اب ــانه ع   ٍل وإحس

  
  :)٩(وتصنع أيضاً أسماء بعض القبائل الشهيرة في قوله

  الطـرف مـن  رأسي بها شيبان و
 

   ــالب ــا ك ــذّال فيه ــان والع   نبه
 

، أو السبابة واإلبهـام  )١٠(وأسماء بعض أجزاء الجسم، مثل الحاجب والعين
                                                                                                                             

  .٢٨١املصدر نفسه   (١)
  .٢٠٢املصدر نفسه   (٢)
  .٣٥٠املصدر نفسه   (٣)
  .٣٦٣املصدر نفسه   (٤)
  . ٢٠٨املصدر نفسه   (٥)
  .٢٤٦املصدر نفسه   (٦)
  .١٩٤ر نفسه املصد  (٧)
  .٢١٩املصدر نفسه   (٨)
  .٣٣١املصدر نفسه   (٩)

  .٢٩٩املصدر نفسه   (١٠)
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  : )١(في قوله
  هــد ــع فق ــة م ــَل الخلق ــا كام   ي

 
 ــذا ذام ــا بــ   إلصــــبعيه مــ

 
ــبابةٌ   ــك سـ ــيس لمعروفـ   لـ

  
    وال إلحســـــانك إبهـــــام  

  
  :)٢(وأفاد من أسماء بعض المذاهب الفقهية في قوله

ــالع  ي ــدر طــ ــول بــ   قــ
 

   ــك ــعرٍ حالـ ــل شـ ــي ليـ   فـ
 

ــك ــامي مالــــ   إن إمــــ
  

ــتُ  ــالكي  : فقلــ ــت مــ   أنــ
  

  : )٣(ومن أسماء بعض السور القرآنية في قوله الذي حشدها فيه حشداً
 األحزاب راموا امتحانَـه رمز فإن  

 
    النصـر سبى ليَل فرقـانِ المجادلـة  

 
ومن أسماء الخطوط، مثل الريحان والحواشي والمحقق والثلث وغيرهـا،  

  :)٤(قولهفي 
  بخديه ريحان الحواشـي محقََّـقٌ  

 
    ـهاح تحـت رقاعإلى الثلث والفض  

 
ومن أسماء الحروف، مثل الالم والنون واأللف، وال شك في أنه أفاد فـي  
ذلك من ازدهار فن الخط العربي الذي بلغ في العصر المملوكي مستوى رفيعاً، 

  :)٥(ونجد ذلك في قوله
  أفدي الذي صـدغُه الم وحاجبـه  

 
ــوقةً ألــ    ــه ممش ــون وقامت   فُ ن

 
  : ولم يقنع بما في البيت السابق من تصنع فأتبعه بهذا البيت

  حروف خط من الوجهين هن لنـا 
 

ــرفُ      ــه فينح ــا من ــا لنطلبه   إنَّ
 

يعنيان فضالً عن معنييهمـا المعـروفين مجمـوع    ) لنا(فالجار والمجرور 
دغ والحاجب والقامة فـي البيـت   أحرف الالم والنون واأللف التي شبه بها الص

                                                        
  .٣٤٤املصدر نفسه   (١)
  .٢٦٩املصدر نفسه   (٢)
  . ٢٩٦املصدر نفسه   (٣)
  .٢٠٢املصدر نفسه   (٤)
  .٤٠٩املصدر نفسه   (٥)
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السابق، وألح على تصنع أسماء الحروف وحشـدها فـي مواضـع عـدة مـن      
  :)٢(، مثل قوله الذي جمع فيه بين خمسة منها)١(ديوانه

  ـنم شـين ريقَ صادقلبي لعينِ ز  
 

ــلَِّل    ــوم مض ــاب والم ل ــفَ العت   َأِل
 

نع مصطلحات العلوم، فلم وأما اإللحاح الذي بلغ فيه ذروة الكثرة، فهو تص
يترك علماً من العلوم تقريباً إال تصنع بعض مصطلحاته، وكأنه أراد بـذلك أن  
يستغل العلوم التي يعرفها، أو أن يعرضها في معارض فنية لتبيان فضله، كمـا  
يدل أيضاً على أنه قد توجه بهذا الشعر إلى طبقـة ذات ثقافـة عاليـة متعـددة     

و قصب السبق في هذا المجال، األمر الذي يدل علـى  وكان لعلم النح. الجوانب
تمكن الشاعر فيه من جهة، وعلى ازدهاره في ذلك العصر من جهـة أخـرى،   

والفعـل   )٤(والكـف عـن العمـل    )٣(فأفاد من مصطلحاته الكثيرة مثل الترخيم
والفعـل   )٧(والمبتـدأ والخبـر   )٦(وجمع المذكر السالم والعطـف  )٥(والمفعول به
  : )١٠(مثل قوله في نحوي )٩(وغير ذلك )٨(ضارع واألمرالماضي والم

ــا ــوي إذا عرضـ   قلـــتُ لنحـ
 

ــا   ــى أعرض ــإعراب الرض ــه ب   ل
 

  يا حيثُ لو أصبح بـاب الرضـى  
  

ــا كنــتُ كــأمسٍ مضــى  كيــفَ لَم  
  
المبنية على الضم الذي يعبر ) حيث(ونجده في البيتين السابقين قد أفاد من 

المبنية على الفتح الذي يود أن يتصـف  ) يفك(عن رغبته في ضم حبيبه، ومن 
به باب الرضى فيغدو مفتوحاً، ومن أمس المبنية على الكسر الذي اتصفت بـه  
حاله، وال تخفى هنا آثار الغلو في الصنعة، وما بذله الشاعر من جهد وتكلـف،  

                                                        
  .٣٤٠ -١٩٧املصدر نفسه   (١)
  .٣٢٩املصدر نفسه   (٢)
  .٣٢٥املصدر نفسه   (٣)
  .٤٣١املصدر نفسه   (٤)
  .٤٢٨املصدر نفسه   (٥)
  .٤٢٧املصدر نفسه  (٦)
  .٣٤١ـ  ٣٠٠املصدر نفسه   (٧)
  .٣٢٠املصدر نفسه   (٨)
  .٤٣٠ـ  ٢٩٤ـ  ٢٩١ـ  ٢٤٧ـ  ٢٣٣ـ  ٢٠٣املصدر نفسه   (٩)

  . ٢٦٥املصدر نفسه   (١٠)
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ولم يكتف في هذا المجال بالتصنع العابر السريع فقط، وإنما أطال فيـه ليشـمل   
عدة ضمت فضالً عنه فنوناً بديعية أخرى كالمراجعة والطباق وغيرهمـا،   أبياتاً

  :)١(مثل قوله في عتاب القاضي كمال الدين الزملكاني
ـ  : قلتُ   رسولي رمتَ جري عـن الـ

 
  ؟ )إلـى (أم ) من(أهلين ماذا أنت  

 
  )مـن (ال إن : ، قلـت )مـن (أنا : قال
  

  )ال: (قــال) كــذا(لالبتــدا أنــت  
  

ــا  ــى(أن ــة ) إل ــى نعم ــت إل   قل
  

ــ  ــال  وجمعه ــد الم   ا اآلالء عن
  

ــاطعٍ   ــي ق ــةُ ف ــي النعم ــن ه   أي
  

ــال   ــقَّ أن يوص ــا ح ــه م   بقرب
  

ــال ــدها؟  : ق ــميتني بع ــا س   فم
  

  واحذر عـن التوجيـه أن تـذهال    
  

ـ    : قلتُ لـه   جئـتَ بنفـي عـن الـ
  

ــميك  ــقَّ أن نس ــجنس فح   )ال(ـ
  

  افي علـى انصر: انصرف، قلت: قال
  

  مذهب أهـل النحـو لـن يجمـال      
  

ــي  ــدي ول ــف عن ــدُل والتعري   فالع
  

  منزلة فـي النحـو لـن تجهـال     
  

ــال ــبٍ   : ق ــى منص ــفناك إل   أض
  

ــثال     ــرف أرى أم ــر فالص   آخ
  

.........................     
ــتُ ــذي  : قل ــامر وال ــاني ع   مك

  
  بدلْتُــه مربعـــه قــد خـــال    

  
  اسـمك المعـدول عـن عـامر    : قال
  

ــدال   ــامر أن تُع   قضــى عــن الع
  

ن بالرغم مما اتصفت به األبيات السابقة من تكلف مضنٍ وجهد كبيـر  ولك
وغلو في التصنع أراد الشاعر به أن يظهر فضله لكمال الدين الزملكاني الـذي  
لم يقدره حق قدره، أقول بالرغم من ذلك قد اتصفت بعض أمثلة الشاعر في هذا 

  :)٢(النوع بالرقة والخفة والرشاقة، مثل قوله متغزالً
ــألني   ــد يســــ   وأغيــــ

 
ــا ا  ــر مــ ــدا والخبــ   لمبتــ

 
                                                        

  .٣٣٣ـ  ٣٣٢املصدر نفسه  (١)
  .٢٨٥ـ  ٢٨٤املصدر نفسه   (٢)
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  مثِّلهمـــا لـــي مســـرعاً  
  

ــت  ــر  : فقلــ ــت القمــ   أنــ
  

ومن الفقه، مثل قوله الـذي   )١(وتصنع أيضاً مصطلحات من علم الصرف
  : )٢(زاد فيه تصنع اسم اإلمام أبي حنيفة النعمان

ــي ــك قتلـــ   إن رام ردفُـــ
 

ــلْ   ــنفسِ يقتــ ــُل الــ   فقاتــ
 

ــتق ــدي : الـ ــان خـ   ونعمـ
  

ــل   ــاص المثقَّـ ــي قصـ   )٣(ينفـ
  

  :)٤(ومن العروض، مثل قوله
   ملـــيح بـــي عروضـــي  

 
ــاةُ     ــه حيــ ــوتتي فيــ   مــ

 
  عــــاذالتي فــــي هــــواه

  
ــاعالتُ    ــاعالتٌ فــــ   فــــ

  
  : )٥(ومن الهندسة، مثل قوله

  نـــــاعورةٌ مـــــذعورةٌ   
 

ــائرةْ  ــى حــ ــي كثكلــ   وهــ
 

ــا ــوق كتْفهــ ــاء فــ   المــ
  

ــرةْ    ــه دائــ ــي عليــ   وهــ
  

لى نفسه صعوبة، فال يكتفـي بمعنيـين   وفضالً عن ذلك نجده يزيد األمر ع
  :)٦(اثنين في التورية الواحدة، وإنما يعززهما بثالث في قوله

  أنكــــر حبــــي مــــدمعي
 

ــال  ــوا : وقـ ــن هـ ــذا مـ   هـ
 

  ال بــْل مــن فتــى  : فقلــتُ
  

ــوى   ــي بنَــ ــاب عينــ   أصــ
  

                                                        
  .٢٢٠صدر نفسه امل (١)
  .٢٣١املصدر نفسه  (٢)
املثقل هو غري ذي احلد من خشب أو حجر أو غري ذلك، وال يقتص ممن يقتل به قصاص  (٣)

القاتل عمداً عند أيب حنيفة، ألنه ال يعد هذا النوع قتالً عمداً خالفاً للجمهور الذي يعده قتالً 
  ).٧٦ي العام نظرية الضمان يف الفقه اإلسالم(عمداً يستوجب القصاص 

  . ٣٦٨ديوان ابن الوردي  (٤)
  .٤٠٨املصدر نفسه  (٥)
  .٢٢١املصدر نفسه  (٦)
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كما نجـده  . أو النواة )١(فكلمة نوى قد تعني البعد أو اسم بليدة قرب دمشق
، وال يتناقض )٢(رة جداً يلجأ إلى التورية ليخفف من غلواء المجونفي أحيان ناد

هذا مع عفته وسمو أخالقه، ألن المجون في الشعر كان سمة غالبة آنذاك، بـل  
  .لو قارناه بما لدى غيره منه لوجدناه نزراً يسيراً

الـذي   )٣(ومما تجدر اإلشارة إليه في نهاية الحديث عن التورية االسـتخدام 
الدين الحلي بأنه نوع عزيز الوقوع معتاص علـى النـاظم شـديد     وصفه صفي

االلتباس بالتورية، قلما تكلفه بليغ، وصح معه بشروطه، لصعوبته وقلة انقيـاده،  
وميله إلى جانب التورية، ولذلك لم يرد منه في أمثلة كتب المؤلفين سوى بيتين، 

وعده ابـن حجـة    .)٤(وفي كل منهما نظر، وعززهما بعضهم بثالث لم يكن منه
الحموي أعلى رتبة من التورية، وأحلى موقعاً في األذواق السليمة، ثم اسـتدرك  

ومع ذلك نجد ابن الوردي يسلك مسـلكه الـدقيق    )٥(ولكن قلَّ من أجاد فيه: قائالً
الصعب غير مؤثر للسالمة، وإنما نجده يضيف إلى صعوبته مختـاراً متحـدياً   

االستخدامات التي سبقه إليها الشـعراء قبلـه،   صعوبة كسر الرقم القياسي لعدد 
  : )٦(فأوصلها إلى أربعة في قوله الذي قدم له بقوله

البيت الخامس يشتمل على أربعة استخدامات، وجمعت ذلك في بيت : وقلت
  :واحد لم ُأسبق إليه فيما علمت

ــتْ ــة طلعـــ   ورب غزالـــ
 

ــا     بقلبــــي وهــــو مرعاهــ
 

  اكاً مــننصــبتُ لهــا شــب  
  

ــدناها   ــم صــ ــارٍ ثــ   نضــ
  

  فـــــأغنتني بملقاهـــــا  
  

ــا    ــي بمغناهــــ   وألقتنــــ
  

  وقالــت لــي وقــد صــرنا   
  

ــدناها    ــين قصــ ــى عــ   إلــ
  

ــا  ــين فاكحلهـ ــت العـ   وزنـ
  

ــا   ــا بمجراهــــ   بطلعتهــــ
  

                                                        
  .٥/٣٠٦معجم البلدان  (١)
  .٣٤٣ـ  ٢٨٨ديوان ابن الوردي  (٢)
  .٥٠٢اإليضاح  (٣)
  .٢٩٦شرح الكافية البديعية  (٤)
  .٥٤خزانة األدب  (٥)
  .٣٣١ـ  ٣٣٠ديوان ابن الوردي  (٦)
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تعود إلى العين السابقة ولكن بمعنى ) إكحلها(في ) ها(فالعين تعني المال، و
نفسـها، ولكـن   تعود إلى العين ) بطلعتها(في ) ها(آخر، وهو العين المبصرة، و

تعود إلـى العـين نفسـها    ) بمجراها(في ) ها(بمعنى آخر، وهو عين الشمس، و
بمعنى عين الماء، وهكذا جعل لكلمة العين أربعة معان مستخدمة جميعهـا فـي   

ويتضح من كل ما تقدم . هذه البيت، وقد رشح لكل منها في األبيات التي سبقتها
ستطعه السابقون والمعاصـرون هـي   أن روح السبق والتحدي واإلتيان بما لم ي

التي دفعته إلى ذلك، كما دفعت في الوقت نفسه أبناء عصره من شعراء وأدبـاء  
  .عامة

ويأتي بعدما تقدم من حيث الكثرة التضمين أو حسن التضمين أو التلمـيح  
، ويشبه التوجيه في اعتماده على الثقافة وفي إظهاره لهـا، ألنـه   )١(وما يلحق به

فة صاحبه باألشعار واألمثال واألخبار والحكم وغيرهـا، لـذلك   يشير إلى معر
  :)٢(عني به وبملحقاته ابن الوردي عناية الفتة للنظر، ونجد ذلك في قوله

 النقص عنـدهم زيادةُ الفضل عين  
 

  )أرفـع الـدرجِ  (وكثرةُ المال فـيهم   
 

  :)٣(والذي ضمنه جزءاً من بيت ابن الفارض التالي
  من مات فيه غراماً مـات مرتقيـاً  

 
  ي أرفع الـدرجِ  ما بين أهل الهوى ف 

 
ألنه عده سـهالً بسـيطاً،   . ولم يكتف الشاعر بأن يكون تضمينه من الشعر

يتساوى فيه مع كثير من الشعراء، وإنما دفعه حبه للتميز إلى طلب الصـعوبة،  
  :)٤(فاتجه إلى المنظومات العلمية مثل قوله

ــر ــا  م ــا خلْفه ــاء كالظب   تْ نس
 

      يحميهــا عــن الكيــد أدهــم  
 

  الظبـا : ولم تصـلح؟ قلـتُ  : قالوا
  

  للقيــــد للصــــيد واألدهــــم  
  

  :)٥(ونجده قد ضمنه جزءاً من أحد أبيات ألفية ابن مالك النحوية، وهو
 ــع ــه وض ــد لكون ــاألدهم القي   في األصل وضـعاً انصـرافُه منـع       ف
                                                        

  .٣٢٨بديعية شرح الكافية ال  (١)
  .٢٤٥ديوان ابن الوردي   (٢)
  .٨٤ديوان ابن الفارض   (٣)
  . ٣٧٥ديوان ابن الوردي   (٤)
  .٢/٣٢٤شرح ابن عقيل   (٥)
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أفرط الشاعر في اإلكثار منه ، وقد )١(وأما ملحقات التضمين، فمنها اإليداع

، وإنما جعلـه فـي   )٢(إفراطاً شديداً، فلم يقنع بالشطر أو الشطرين أو بعدة أشطر
قصائد كاملة طويلة أودع في كل بيت من أبياتها شطراً، وهكذا أصـبح نصـف   
األبيات لـه ونصفها لغيره، مثل قصيدته الالمية التي أودع فيها شـطوراً مـن   

  :)٣(هاقصيدة للمعري، ومطلع
ــُل  ــوٌل وعامــك قاب   جهــادك مقب

 
  أال في سبيل المجد ما أنـتَ فاعـُل    

 
، وأودع فيها شطوراً مـن  ومثل قصيدته الرائية التي مدح فيها الرسول 

  :)٤(قصيدة المعري التي مدح فيها ابن الغصيصي، ومطلعها
  درِأدر أحاديــث ســلْعٍ والحمــى أ

 
  والهج بذكرِ اللوى أو بانـه العطـرِ    

 
وقد تحدث عنها ابن حجة في خزانته، وأثنى عليها ثناء كثيراً بعدما قارنها 

رحم اهللا الشـيخ زيـن   : (، ثم ختم حديثه عنها بقوله)٥(مع قصيدة المعري نفسها
الدين، هذه القصيدة معدودة من محاسنه، ولـوال خشـية اإلطالـة السـتوعبتها     

   .)٦()بكاملها، فإنها بديعة في باب اإليداع
  : )٧(ومثل قصيدته التي أودع فيها شطوراً للمتنبي، ومطلعها

  أتعتــاد التكاســَل والتصــابي  
 

  إذا اعتــاد الفتــى خــوض المنايــا  
 

وتجاوز الشعر إلى النظم في إيداعه كما فعل في التضمين، وتجلى ذلك في 
التزامه بأن يودع أشطار ملحة اإلعراب للحريري ـ وهي منظومة نحويـة ـ    

) تحفة األحباب في ملحة اإلعـراب (وزة كاملة لـه في التغزل، سماها في أرج
  :)٨(ومطلعها

                                                        
  .٢٦٦شرح الكافية البديعية   (١)
  .وغريها ٣٧١ـ  ٢٤٣ـ  ٢٤٢ـ  ٢٢٦ـ  ٢٠٥ـ  ٢٠١ديوان ابن الوردي   (٢)
  . وما بعدها ٢٢٩املصدر نفسه   (٣)
  .٣٠٨ـ  ٣٠١ر نفسه املصد  (٤)
  .٣٨٤ـ  ٣٨٢خزانة األدب   (٥)
  .٣٨٤املصدر نفسه   (٦)
  .٣٤٦ـ  ٣٤٥ديوان ابن الوردي   (٧)
  .٢٧١املصدر نفسه   (٨)
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   يا سائلي عـن الكـالم المنـتظم  
 

   مــد ــتُ ال ع ــن هوي ــالم م   ذاك ك
 

ــذَُّل   ــه الع ــول في ــا يق ــل م   فك
  

ــُل     ــا رجـ ــر يـ ــه منَكَّـ   فإنّـ
  

وقارن ابن حجة الحموي بين صنيعه هذا وصنيع ابن نباتـة فـي ملحـة    
، ولكن بالرغم من ذلـك، فـإن   )١(ب نفسها، وأثنى على ما فعله ابن نباتةاإلعرا

نقل هذه األرجوزة من النحو وما فيه من جفاف إلى التغزل وما يقتضـيه مـن   
  . رقة أمر شاق ال تخفى صعوبته، وال الهدف المبتغى من ورائه

، ولم يكثـر منهـا إكثـاره مـن     )٢(ومن ملحقات التضمين أيضاً االستعانة
داع، ونجده في قوله الذي استعان فيه ببيت لحسان بن ثابت، مهد له تمهيـداً  اإلي

  :)٣(مناسباً
  أال رب طباخٍ ملـيح تقـول لـي    

 
ــلَّما    ــاالً مس ــاه مق ــداه وعين   ي

 
  لنا الجفنات الغر يلمعن بالضـحى (
  

  )٤()وأسيافنا يقطرن من نجـدة دمـا   
  

تم الطائي من الفخـر إلـى   وفي قولـه من قصيدة مدحية نقل فيه بيت حا
  : المديح، وأتى به بعدما وطأ له بذكر حاتم في البيت السابق له

  أيا حاتم اإلسـالم ودوا خالصـها  
 

     بما ملكوا فليخسـؤوا قُضـي األمـر  
 

  وقد علم األقوام لـو أن حاتمـاً  (
  

    ٥()أراد ثراء المال كـان لـه وفْـر(  
  

، ونجد الشاعر قد أكثـر منـه،   )٦(وقريب مما تقدم إلى حد ما حسن االتباع
وكأنه أراد أن يسابق الشعراء المشهورين الذين اتبعهم بإحسان فيما اتبعـه مـن   
أقوالهم، وأن يترك السامعين يقارنون بين صنيعه وصـنيعهم، ويحكمـون لـه    
بالسبق بعد ما أضاف إلى المعنى الذي أخذه إضافة يحسن بها الشعر، وتجعلـه  

                                                        
  .٣٨٢ـ  ٣٧٩خزانة األدب   (١)
  .٢٧١شرح الكافية البديعية   (٢)
  .٢٠١ـ  ٢٠٠ديوان ابن الوردي   (٣)
  .١٣١ديوان حسان بن ثابت   (٤)
  .١/٢٤١والشعر والشعراء  ٢٩٥بن الوردي ديوان ا  (٥)
  .٦/٥ـ أنوار الربيع   (٦)
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  :)٢(، ونجد هذا في قوله)١(ه األولأكثر جدارة به من صاحب
  وما يكشر الليث ضـحكاً بلـى  

 
ــع ــمه منقــ ــر إذْ ســ   يكشِّــ

 
  )٣(وقد أخذه من قول المتنبي 

  إذا نظرت نيوب الليـث بـارزةً  
 

ــم   ــث يبتس ــنن أن اللي ــال تظ   ف
 

أخذه واستوعب معناه في صدر بيته، ثم أضاف إليه معنـى جديـداً   : أقول
  .لناقع المالزم لهحدد فيه زمن التكشير والسم ا
  :)٤(ومثل بيته الذي يقول فيه

  نحلتُ فمن يعدني لـم يجـدني  
 

ــه إال أنينــــي   ولــــيس يدلُّــ
 

وقد أخذه من بيت المتنبي أيضاً بعد ما خطـا بـه خطـوة فـي طريـق      
  :)٥(المبالغة

  كفى بجسمي نحوالً أنني رجـل 
 

ــي  ــم ترن ــاك ل ــاطبتي إي ــوال مخ   ل
 

  .)٦(وله غير ذلك في هذا المجال
بل االنتقال من هذه الفقرة أرى أنه من المفيد أن أشير إلى أن التضـمين  وق

وملحقاته قد أتت متناثرة في بعض أبيات قصائده ومقطعاتـه، وشـاملة لجميـع    
أبيات مقطّعات وقصائد كاملة، ولم يقتصر في أخذه على الشـعر فقـط، وإنمـا    

ه فيما سـبق مـن   تجاوزه إلى الرجز والنظم العلمي، وأنه على الرغم من إفادت
 )٧(شعر شعراء كثيرين متنوعين، نجد منهم الجاهلي مثل زهير بن أبـي سـلمى  

، واألموي مثل رؤبـة بـن   )٩(، واإلسالمي مثل حسان بن ثابت)٨(وحاتم الطائي
                                                        

  .٤٠٩ـ خزانة األدب   (١)
  .٢٢٥ـ ديوان الوردي   (٢)
  .٣٦٨/ ٣ـ ديوان املتنيب   (٣)
  .٣٧٣ـ ديوان ابن الوردي  (٤)
  .١٨٦/ ٤ـ ديوان املتنيب   (٥)
  .٣١٥ـ ٢٦١ـ  ٢٤٣ـ  ٢٣٧ـ انظر مثالً ديوان ابن الوردي   (٦)
  .٢٦١ـ ديوان ابن الوردي  (٧)
  .٢٩٥ـ املصدر نفسه   (٨)
  .٢٠١ـ املصدر نفسه   (٩)



- ٥٦  -  

وأبـي فـراس   )٣(، وصالح بن عبد القدوس)٢(، والعباسي مثل أبي تمام)١(العجاج
وابـن  )٧(يـوبي مثـل البهـاء زهيـر    واأل)٦(والحريري )٥(والمتنبي )٤(الحمداني
وغيرهم فإننا نجد عنـده تركيـزاً    )٩(ومنهم األندلسي مثل ابن زيدون)٨(الفارض

وإلحاحاً على المعري، وهو مواطنه، ألن كليهما قد ولد ـ كما مر ـ في معـرة    
النعمان، وعلى المتنبي الذي عاش في حلب فترة طويلة نسبياً، حيث عاش ونشأ 

ومات، ولكن هذا ال يعني تعصباً لمسقط رأسـه أو لموطنـه،   ابن الوردي نفسه 
ألننا نجده قد ألح أيضاً على الحريري وعلى بعض شعراء حماسة أبـي تمـام،   
األمر الذي يجعلنا نعتقد أن سبب اإللحاح شهرة النتاج وإعجاب ابـن الـوردي   
بهما إعجاباً جعله يسير على هـداهما، ويحـاول أن يسـبقهما، ليثبـت تفوقـه      

  :اعريته، ولننظر إليه وهو يقدم قصيدته الرائية اآلنفة الذكر، والتي مطلعهاوش
  أدر أحاديثَ سـلْعٍ والحمـى أدرِ  

  
  والهج بذكر اللوى أو بأنـه العطـرِ  

  
مضمناً أعجـاز قصـيدة أبـي العـالء      وقلت في مدح النبي : (بقولـه

بهـا   أحق وبعض صدورها، وقد فاقت بشرف ممدوحها أصلها، وكان النبي 
، وقد حقق ذلك من خالل مقاييس عصره، ودليل ذلك ثناء ابن حجـة  )١٠()وأهلها

كما نجد فضالً عن اإلعجاب دافعاً آخر للتضمين . )١١(الحموي على صنيعه هذا
وملحقاته، وهو التحدي الذي أخفاه ابن الوردي عندما كان يضمن بعض أشـعار  

فه مع غيـرهم بـل نجـده    المعري والمتنبي وغيرهما من األعالم، ولكن لم يخ
وتعجبت من اشتهار هذين البيتين اللذين ما أحكمهما : (واضحاً في قوله هذا، هو

                                                        
  .٤١٠ـ املصدر نفسه   (١)
  .٢٤٣ـ املصدر نفسه  (٢)
  .٢٢١ـ املصدر نفسه  (٣)
  .٣٨٠ـ املصدر نفسه  (٤)
  .٣٧٣ـ املصدر نفسه  (٥)
  .٣٩٨ـ  ٢٧١ـ املصدر نفسه (٦)
  .٢٠٥ـ املصدر نفسه  (٧)
  .٢٤٥فسه ـ املصدر ن  (٨)
  .٢٣٧ـ املصدر نفسه   (٩)

  .٣٠١ـ املصدر نفسه  (١٠)
  .٣٨٤ـ  ٣٨٢ـ خزانة األدب  (١١)
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قفـا  : بانيهما، وال اعتني بمعانيهما، ومع رداءة السبك سارا، وحظهمـا يقـول  
  :، وهما معنى ركيك)قفا نبك(نضحك من 

ــل أرضٍ  ــب بك ــاتُ الغري   مقام
  

ــوجِ  ــى الثل ــور عل ــان القص   كبني
  

  فــذاب الــثلج وانهــدم البنايــا
  

  زم الغريـب علـى الخـروجِ   وقد ع
  

فخلصتهما من ذلك مقامات الغريب بكل أرض، وأوقدت عليهما نار فكري 
فذاب الثلج، وانهدم البنايا المستحقة للنقض، وجعلت لهما اسـما مـن األسـماء،    

  :ونقلتهما من كثافة األرض إلى لطافة السماء، فقلت
ــه  ــاقُ من ــه والس ــيح ردفُ   مل

  
ــوجِ  ــى الثل ــور عل ــان القص   كبني

  
  خذوا من قـده القـاني نصـيباً   

  
  )١(فقد عزم الغريب علـى الخـروجِ  

  
كثرة جعلته يأتي فـي المرتبـة التاليـة    )٢(وأكثر ابن الوردي من االقتباس

للتضمين وملحقاته، وهذا يدل على ثقافته القرآنية والحديثية من جهـة، وعلـى   
ديه ولدى شعراء العصـر المملـوكي وأدبائـه    مكانة كل من القرآن والحديث ل

خاصة، وفي العصر كله عامة، فضالً عن داللته البديعية، وقد كانت اقتباسـاته  
القرآنية أكثر من اقتباساته الحديثيـة، وأتـت جميعـاً مـن النـوع المحمـود       

  :)٤(،مثل قوله ناصحاً أخاه)٣(المقبول
ـ      ن أنـاسٍ وال تجهـل بجهـٍل م

  
  )٥(وإن هــم خــاطبوك فقــل ســالماً

  
  :)٦(ومثل قوله في النصح والعزاء أيضاً

  يــا شــاكياً مــن حزنــه   
  

  وباكيــــاً مــــن كربــــه  
  

ــؤمنٍ  ــةٌ لمـــ ــه   ال راحـــ ــاء ربــــ   )١(دون لقــــ
                                                        

  .٣٢٤ـ  ٣٢٣ـ ديوان ابن الوردي   (١)
  .٢/٢١٧ـ أنوار الربيع   (٢)
  .٣٢٦ـ شرح الكافية البديعية   (٣)
  .٢٥٥ـ ديوان ابن الوردي   (٤)
  .٦٣سورة الفرقان ) ماًوإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سال(ـ قال تعاىل   (٥)
  .٢٧٩ـ ديوان ابن الوردي  (٦)



- ٥٨  -  

    
، مثـل قولـه   )٢(كما أتت أيضاً من النوع الثاني، وهـو المبـاح المبـذول   

  :)٣(متغزالً
  يقول من يقـيس بلقـيس بهـا   

  
  آمــــرةً ناهيــــةً عشــــاقَها

  
ــم( ــرأةً تملكه ــي وجــدتُ ام   إن
  

  راقهـا  )٤(كـل شـيء  وُأوتيت من 
  

وأما النوع الثالث من االقتباس، وهو المردود المرذول، فال نجد لـه أثـراً  
في شعره، وسبب ذلك ـ فيما أعتقد ـ تدينه وورعه وسموه عما وقع فيه غيره   

وفضالً عن ذلك حاول أن يضفي في كثير مـن  . )٥(من شعراء عصره وغيرهم
اقتباساته مزيداً من التصنع، فنجده يجمع بين اقتباسين من سورتين  األحيان على

  :)٦(متتاليتين في شطر واحد أو اقتباس واحد مركب في قوله
  البرد قد ولـى فمـا لـك راقـداً    

  
  يـــا أيهـــا المـــدثر المزمـــُل

  
كما مزج بين االقتباسات وبعض المحسنات البديعية األخرى، ليزيد شـعره  

  :)٧(يداً من إعجاب معاصريه كالتورية في قولهتصنعاً، يستجلب به مز
  ــاهر ــوره ب ــم ن ــدر ت ــا ب   ي

  
  ــرف ــب والط ــي القل ــه ف   منزلُ

  
  حرفُ النون فـي مشـقه صدغُك  

  
   يعبــد اهللا علــى حــرف ــنم  

  
على عنصـر الثقافـة أكثـر مـن االقتبـاس أو       )٨()العنوان(ويكاد يعتمد 

الشـعر، وإنمـا يتعلـق بأخبـار      التضمين، ألنه ال يتعلق بالقرآن أو الحديث أو
متقدمة وقصص سالفة غير محدودة، يشير إليها الشاعر بألفاظ تكـون عنوانـاً   
                                                                                                                             

  .١٨٩ـ انظر كتاب متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس من احلديث   (١)
  .٣٢٦ـ شرح الكافية البديعية   (٢)
  .٢٥٢ـ ديوان ابن الوردي   (٣)
  .٢٣ـ سورة النمل  (٤)
  .٤٤٢ـ انظر خزانة األدب   (٥)
  .٤٩٨بن الوردي ـ ديوان ا (٦)
  .٢٤١ـ املصدر نفسه  (٧)
  .٤/٣١٢ـ أنوار الربيع   (٨)
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  :)٢(، مثل قوله)١(لها
  ما تفعل التـرك كمعشـارِ مـا   

  
  قــد فعــل الحجــاج بالنــاسِ   

  
ويشير فيه إلى الحجاج بن يوسف الثقفي وما فعله من ظلم وقتـل وغيـر   

م هذا البيت إال إذا كان يعـرف تـاريخ الحجـاج    ذلك، وال يستطيع اإلنسان فه
يشير فيه إلى نطق الغزالـة   مفصالً أو مجمالً، ومثل قوله في مدح الرسول 

  :)٤(، وهو)٣(أمامه، وكيف كان لها فرجاً مما كانت فيه
  عجبي لنطْـق غزالـة للمصـطفى   

  
  جعل اإلله لهـا بـذلك مخرجـا   

  
  :)٥(ومثل قوله

  َأينسـى أذاهـم للنبـي وبغضـهم    
  

  لسحروتكذيبهم والسم في الشاة وا
  

وبغضهم وتكذيبهم لـه، ثـم  ) (الذي يشير فيه إلى أذى اليهود للرسول 
يشير إلى دسهم السم له بالشاة وإلى محاولة سحره، كما تجاوز في ذلك التـاريخ  
العربي إلى تاريخ األمم األخرى، مثل نمرود وكنعان وعاد وفرعون في الميتـه  

  :)٦(الشهيرة
ــن   وم ــان ــرود وكنع ــن نم   أي

  
ــزلْ  ــى وع ــر وولَ ــك األم   ملَ

  
  أيــن عــاد أيــن فرعــون ومــن

  
  رفع األهرام مـن يسـمع يخـلْ   

  
وغير ذلك، وقد أكثر منه ابن الوردي فـي ديوانـه كثـرة بلغـت قرابـة      
األربعين موضعاً، وجعلته في المرحلة التالية لالقتباس، واستطاع بوسـاطته أن  

عة، وهذا يدل على أنه قد توجه بشعره هذا إلـى مثقفـين   يعرض معارفه الواس
يستطيعون فهمه، ويشير أيضاً إلى أهمية عنصـر الثقافـة فـي أدب العصـر     

  .المملوكي الذي أشرنا إليه من قبل
                                                        

  .٣٧٣ـ خزانة األدب  (١)
  .٤١١ـ ديوان ابن الوردي   (٢)
  .٢/٣٠٠ـ انظر الفوائد من جامع األصول ومعجم الزوائد   (٣)
  .٣٢٢ـ ديوان ابن الوردي  (٤)
  .٢٩٥ـ املصدر نفسه  (٥)
  .٤٣٦ـ املصدر نفسه  (٦)
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، وله في ذلك قصيدة طويلة، كان لها )١(ونجد بعد ذلك عند الشاعر االفتنان
جعل لهـا اسـما، وتؤكـد هـذه     أهمية خاصة لديه، ألنه قد مازها عن غيرها ف

الـذهب الخـالص فـي    (األهمية أيضاً نوعية هذا االسم الذي اختاره لها، وهو 
  :)٢(، ومطلعها)الحسن المخالص

  أنــا فــي الحــب قــانع باليســيرِ
  

ــد زورِ   ــزور أو وع ــاٍل ي   بخي
  

وقد جمع بين التغزل والمدح في ثالثة وثالثين بيتـاً مـن أبياتهـا التـي     
جمعاً مدهشاً، نستطيع أن نتبين منه ذلك الجهد الجبار الـذي   تجاوزت األربعين

بذلـه في تصنعها، إذ جعل صدورها في التغزل، وأعجازها في المدح، وربـط  
  :)٣(بين الصدور الغزلية واألعجاز المدحية ربطاً فنياً في قوله

   ــد ــاه فري ــر ب ــه أغُّ ــك وج   ل
  

  مثُل دهـر الـوزير بـين الـدهورِ    
  

ــدامٍ   ــأس م ــي ك ــأديري عل   ف
  

  تكــديرِ   مثــَل أخالقــه بــال  
  

ـ      لي إلى وصلك افتقـار كمـا بالـ
  

  ـناس فقـر إلـى بقـاء الـوزيرِ    
  

  :)٤(وجعله فعله هذا يشعر بالفخر الذي نجده في نهايتها التي يقول فيها
  ــدح ــه نســيب وم ــت في ــلُّ بي   ك

  
  مستجاد مـن مسـتكن ضـميري   

  
  يـك تحكـي  كررت لي مخالصـاً ف 

  
ــالتكرير   ــتلَذ بـ ــكراً يسـ   سـ

  
ــي ــا لفظــي در النحــور ومثل   أن

  
ــور  ــام در النح ــع بالحط ــم يب   ل

  
ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن الوزير والحبيبة وهميان ال وجود لهما 
البتة، وإنما تغزل ومدح إلظهار مقدرته األدبية والفنية وفضـله علـى أقرانـه    

  :فحسب، ونجد هذا في تقديمه لقصيدته هذه، وهو
باً ال تكسباً، ولم أرد بها معيناً، والحمد هللا على الغنـى، فأنـا ال   وقلت تأد(

                                                        
  .٦١األدب  خزانة )١(

  .٢١٧ـ ديوان ابن الوردي  (٢)
  .٢١٨ـ املصدر نفسه (٣)

  .٢٢٠ـ املصدر نفسه  (٤)
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وينطبق هذا علـى جميـع   )١()أمدح وال أهجو، وال أخاف حرمان أحد وال أرجو
  .تغزله ومديحه عامةً

، وقد أكثر منه كثـرة الفتـة   )٢(ونجد لدى ابن الوردي أيضاً حسن التعليل
إذا نظرنا إليها من خـالل منظـار    النظر، ووفق في الكثير من أمثلته، وخاصة

  :)٣(عصره، مثل قوله
  ما للنياق رواقصاً هـل عاينـتْ  

  
  برق اُألبيرق تحت أذيـال الـدجى  

  
  :)٤(وقوله

  ويا مطـر السـماء أراك تهمـي   
  

ــدورِ  ــدر الص ــاً ص ــك باكي   أظنُّ
  

حمل الشاعر حسن التعليل ما أحب أن يظهره من عاطفة الشوق والحـب  
ونجده فضالً عن ذلـك  . ، وعاطفة الحزن واأللم في البيت الثانيفي البيت األول

  :)٥(وسيلة للوصول إلى الجديد في المعنى أو الصورة، مثل قوله
  عجبتُ لألهيفُ النجار وهو على الـ

  
  أشجار يقطع في أغصـان خـالّف  

  
  فقال لـي عنـدها ثـأر تُحـد بـه     

  
  ألنها سرقتْ مـن لـين أعطـافي   

  
البيتين السابقين بعلم الفقه، وكذلك نجد تأثره بعلم النحو  وال يخفي تأثره في

 )٦(واضحاً في قولـه الذي يصف فيه سـيالً وجـوائح حلـت بمدينـة بعلبـك     
  :)٧(التاريخية

     وراعـد سيٌل طغـى فـي بعلبـك  
  

ــذيبِ   ــار للتع ــارٍ ث ــب ن   ولهي
  

  فلئن تركَّـب ثـم مـازج سـورها    
  

ــبِ  ــي التركي ــزج ف ــك الم   فلبعلب
  

                                                        
  .٢١٧ـ املصدر نفسه  (١)
  .٣١٨ـ التبيان   (٢)
  .٣٢٢ـ ديوان ابن الوردي   (٣)
  .٣٣٧ـ املصدر نفسه   (٤)
  .٢١٠ـ املصدر نفسه  (٥)
  .١/٤٥٣ـ معجم البلدان  (٦)
  .٤٨٤ـ ديوان ابن الوردي  (٧)
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علل تركب السيل ثم مزاجه لسورها وتهديمه، بأن اسمها علم ممنوع  إذ إنه
من الصرف للتركيب المزجي، ونستغرب من الشاعر هذا التعليل الذي أتى بـه  
هنا، وما اتسم به من جمود عاطفي لم تذبه أو تحركه مصيبة كهـذه، ونتسـاءل   

والعبـاد   هل سبب ذلك التصنع، أو كثرة الجوائح والمصائب التي حلت بـالبالد 
آنذاك، األمر الذي جعل النصال تتكسر على النصال لديه؟، إن الذي أعتقـده أن  

وفضالً عن ذلك نالحظ هنـا خلـو المثـال    . األمرين معاً سببان مشتركان لذلك
السابق وأمثاله من الجمال الذي رأيناه في األمثلة اآلنفة، وذلك ألن الشـاعر لـم   

كان يضع بحسبانه الوصول إلـى العلـة   يكن يضع أمامه الجمال فحسب، وإنما 
  .الجديدة المبتكرة التي لم يسبق إليها، ألنها الغاية التي سعى إليها

، ليضفي على معناه قوة وجمـاالً  )١(وعني ابن الوردي أيضاً بإرسال المثل
  :)٢(وجماالً وقدرة على اإلقناع، مثل قوله
  :فكــوتْ بالصــدود قلبــي وقالــت

  
    الطـبِ كـي طبـي وآخـر هاك  

  
  :)٣(ثل قوله أيضاًوم

  ولو عقَل اإلنسان لم يهد مدحـةً  
  

 هدى إلى هجرٍ تمـر٤(إليك وهل ي(  
٤(تمـــــــــــــــــــر(  

  
وإلى جانب تصنعه لألمثلة العربية التراثية التـي تؤكـد عنصـر الثقافـة     
وأهميته، والذي أشرنا إليه من قبل، نجده يتصنع كثيراً من األمثلة الشعبية التـي  

  :)٥(قوله الذي أضاف إليه التورية أيضاً لما تزل تعيش بين ظهرانينا، مثل
  يـــا مـــن تـــولَّى قاضـــياً

  
ــدر ــاء أم قــ ــذا قضــ   هــ

  
  عـــذرك فـــي نســـياننا  

  
 ــر ــي البصـ ــا يعمـ   أن القضـ

  
وهذا يكسبها السيرورة بين مختلف طبقات الناس، ويدل أيضاً على تنـوع  
جوانب ثقافة الشاعر، مع أن ذلك ال يخفي الجانب الجمالي فـي كثيـر منهـا،    

                                                        
  .١١٨ـ شرح الكافية البديعية  (١)
  .٤٦٧ـ ديوان ابن الوردي   (٢)
  .٢٩٨ـ املصدر نفسه   (٣)
  ).لسان العرب مادة هـ ج ر(ـ مثل عريب أصله، كمبضع متر إىل هجر   (٤)
  .٢٤٨ـ ديوان ابن الوردي   (٥)
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  :)١(الذي يبدو في العالقة الخيالية التي تربطها بما قبلها، مثل قولهو
  فاسفري وجهـك إن لـم تصـلي   

  
ــا   ــُل العطش ــاء تزي ــةُ الم   رؤي

  
  :)٢(أو الذي يبدو في عالقتها المعنوية بما قبلها

  ودعتُها ويدي اليمـين ألدمعـي  
  

ــاق   ويــدي اليســار لضــمة وعن
  

  قالت أال تخشى الفضيحة قلـتُ ال 
  

 ــاق ــيحةُ العش ــوداع فض ــوم ال   ي
  

وفضالً عما سبق نجد لديه كثيراً مـن الفنـون البديعيـة األخـرى مثـل      
االستدراك، وهو رفع توهم متولد من كالم سابق رفعاً شبيهاً باالستثناء، بزيـادة  

  :)٤(، كقوله)٣(نكتة طريفة على معنى االستدراك
 لَوفي السـنا أيا ع كوجهك لي ود  

  
    ـدالجع ـكحظـي مثـُل فاحم ولكن  

  
أضفى به الشاعر على بيته ما يمكن أن نطلـق عليـه اسـم المفاجـأة، إذ     
استدرك كالمه، ففاجأنا بسواد حظه بعد أن كنا معه في بياض وده الذي شـبهه  

  . بسنا وجه حبيبته
  :)٦(الذي يضفي على المعنى الكمال والبهاء كقوله )٥(ومثل التكميل

  أال أيها المولى الـذي زار عبـده  
  

  مشّى إلـى عبـد  وال بدع في مولى ت
  

فالمعنى قد انتهى بنهاية صدر البيت، ولكن الشاعر أراد أن يضـفي علـى   
  .معناه التام كماالً، فأضاف إليه ما وجدناه في عجز البيت

تارة، وبـين   )٨(الذي تفنن فيه، فجعله بين اثنين واثنين)٧(ومثل اللف والنشر
                                                        

  .٢٤٩ـ املصدر نفسه  (١)
  .٢١٤ـ املصدر نفسه   (٢)
  .١/٣٨٥ـ أنوار الربيع   (٣)
  .٢٩٠ـ ديوان ابن الوردي   (٤)

  .١٤٢شرح الكافية البديعية  )٥(
  .٣٧٧ـ ديوان ابن الوردي  (٦)
  .٧٦ـ شرح الكافية البديعة  (٧)
  .١٩١ـ ديوان ابن الوردي  (٨)
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  :)١(خرى كقولهثالثة وثالثة تارة أ
  ــواه ــي وه ــبري وأنّت   إن ص

  
ــونِ  ــعٍ ومصـ ــين واه وذائـ   بـ

  
  :)٢(ثم غال في ذلك فجعله بين أربعة وأربعة كقوله

ــكي   ــت مس ــي أن ــتَ ظبي   أن
  

ــني   ــت غصـ ــت دري أنـ   أنـ
  

  فــــي التفــــات وثنــــاء
  

ــثنِ  ــا وتـــــ   وثنايـــــ
  

كما نجد غلوه قد اتجه به وجهة أخرى عندما تغزل بفتاة تعمل في الحرير، 
للف والنشر في الحرير، ثم في البديع، وجمع بينهما في بيتـه األول، ثـم   فذكر ا

جعل بيته الثاني مثاالً على اللف والنشر تمم به تغزله في البيت األول، وهكـذا  
  :)٣(جمع بين أربعة أمور متناسبة، والبيتان هما

  لفُّ الحريرِ ونشـره لـك حرفـةٌ    
  

  فلففتُ ثـم نشـرتُ فيـك نظـامي    
  

 ووجنتــاك ومبســم منــك فالقــد  
  

ــا ــن وتف ــامغص ــب غم   ح وح
  

الذي يساعد الشاعر على اإليجاز معتمداً على ذكاء السامع )٤(ومثل االكتفاء
وثقافته، األمر الذي يبعده عن أن يكون متلقياً سلبياً، ويجعله مشاركاً إيجابياً فـي  

  :)٥(ولهإكمال معاني الشاعر وتكثيرها وتنويعها بتنوع أنماط السامعين كق
   محســـن إنـــك مـــوالي  

  
 ــك ــم إنَّـ ــك ثـ ــماً وإنَّـ   قسـ

  
ـ   ــ ــا حييـ ــكرنَّك مـ   فألشـ

  
أمـــتْ فلتشـــكرنَّك ــــتُ وإن  

  
كما يشاء ويختـار، وبـذلك   ) إن(الذي يمكن فيه لكل منا أن يضع خبري 

تتعدد معاني البيت بتنوع التقديرات، وأما في البيت األخيـر فـيمكن أن يكـون    
  .أو روحي بعد الموت التقدير فلتشكرنك عظامي

                                                        
  .٤٢٧ـ املصدر نفسه (١)
  .٢٧٩ـ  ٢٧٨ـ املصدر نفسه  (٢)
  .٤٦٩ـ املصدر نفسه  (٣)

  .١٢٦ـ خزانة األدب   (٤)
  .٣٦١بن الوردي ـ ديوان ا  (٥)
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وقد يكون سبب اإليجاز رغبة اإلنسان في أال يذكر مـا يخشـى وقوعـه    
  :)١(كقوله

ــه   ــي حبـ ــي فـ ــا الئمـ   يـ
  

  أيكــون مــا؟ وتلــوم مـــن؟   
  

  :)٢(أو عدم رغبته في ذكر ما وقع لتألمه من ذلك كقوله
  أخــــذتَ عنــــي بــــديالً

  
وذا دليـــــــل بأنَّـــــــك  

  
  يتمــر بــي لســتَ تلــو    

  
  ــك ــى كأنــ ــي حتــ   علــ

  
كما قد يحذف الشاعر ما يكره التصريح به عفـة وتنزيهـاً لشـعره عنـه     

  :)٣(كقوله
ــاً   ــى فمرحبـ ــن أتـ   فَمـ

  
  ومـــــن تـــــولى فـــــإلى

  
وفضالً عن ذلك فقد جمـع  . أي فإلى جهنم وبئس المصير أو ما يشبه ذلك

بين االكتفاء وبعض الفنون البديعية األخرى إيغاالً منه في الصـنعة كاالقتبـاس   
  :)٤(في قوله

ــوادةٌ   ــوادةٌ عـــ   عـــ
  

 بـــــــالنغمِ الملـــــــذَّذ  
  

ــا  ــا أوتارهـ ــت لنـ   قالـ
  

  أنطقنـــــــا اهللا الـــــــذي
  

ومثلما جعل المحذوف في األمثلة . )٥()أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء(أي 
السابقة كلمة كاملة أو كلمات، جعل المحذوف أحياناً بعض كلمة بعد ما مهد لـه  

  :)٦(بما يساعد في الوصول إليه كقوله
ــاهداً   ــي ش ــي لقتل ــتْ من   طلب

  
  عينيـك كفـى بالسـيف شـا     قلتُ

  
                                                        

  .٢١٤ـ املصدر نفسه   (١)
  .٢٨٨ـ املصدر نفسه   (٢)
  .٣١١ـ املصدر نفسه   (٣)
  .٤١٣ـ املصدر نفسه   (٤)
  .٢١ـ سورة فصلت  (٥)
  .٢٥٠ـ ديوان ابن الوردي   (٦)
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  .وكأن الخوف من السيف قد عقد لسان الشاعر، فمنعه من أن يكمل لفظته
  :)٢(الذي استعان به الشاعر لتقوية كالمه كقوله )١(ومثل المذهب الكالمي

ــاني   ــي زم ــا ف ــد م ــا هن   ي
  

 مســـــاعفٌ أو مســـــاعد  
  

ــدقت وإال   ــإن صـــ   فـــ
  

فكـــــــذبيني بواحـــــــد  
  

  :)٤(الذي ينقل إلينا بالمعنى مبالغاً فيه كقوله )٣(ومثل تجاهل العارف
  يا قاعةَ الوعساء ماهـذا الشـذا  

  
  َأحويت شـيحاً أم حويـت بنفسـجا   

  
فكأن الشاعر أراد أن يشبه شذا قاعة الوعساء برائحة الشـيح أو البنفسـج،   

إلـى تجاهـل   ولكنه وجد أن العالقة بينهما مما يعبر عنه التشبيه، فعـدل عنـه   
  .العارف ليجعلنا نعتقد أن شدة التشابه بينهما جعلت األمر يلتبس عليه

الذي يجعل البيت ذا ألوان متعددة كألوان قوس قزح، األمـر  )٥(ومثل التدبيح
  :)٦(الذي ال يخفى أثره في النفس كقوله

هبالمدح والهجو كسب ولي صاحب  
  

  أتدري كيف أصنع بـالخلق : يقول
  

  إذا حمروا وجهي وما بيضوا يدي
  

  رجلي ولو خضروا عنقيُأزرق لهم 
  

وإلى جوار ذلك نجد لديه كثيراً من أسراب الفنون البديعية المتبقيـة التـي   
احتوتها كتب البالغة مثل كتاب البديع، وكتـاب اإليضـاح، وشـرح الكافيـة     

ـ . البديعية، والتبيان في علم المعاني والبديع والبيان ن حجـة  وخزانة األدب الب
الحموي وغيرها، وقد ضم كل فن منها مجموعة قليلة من أبيات الشـاعر مثـل   

 )٢(والقـول بالموجـب   )١(واالحتراس )٨(والهزل الذي يراد به الجد)٧(االعتراض
                                                        

  .٥١٦ـ اإليضاح   (١)
  .٣٨٥ـ ديوان ابن الوردي  (٢)
  .٢٩٤ـ التبيان  (٣)
  .٣٢١ـ ديوان ابن الوردي (٤)
  .٤٤١ـ خزانة األدب  (٥)
  .٢٣٢ـ ديوان ابن الوردي  (٦)
  .٢٣٦ـ  ٢١٨ـ املصدر نفسه  (٧)
  .٤٨٥ـ  ٤١٩ـ املصدر نفسه  (٨)
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ــة ــو )٣(والمبالغـ ــراق )٤(والغلـ ــيح )٥(واإلغـ ــراد )٦(والتلمـ  )٧(واإلطـ
ك أن يستقصيها كلهـا،  وغيرها، وكأنه أراد بذل)١٠(والتسهيم)٩(والتذليل)٨(والتفريع

ليبرهن على قدرته وتمكنه في األدب، ويؤكدهما من وجهة نظر عصره الـذي  
كان يعيش بين ظهراني أهله، ويتوجه إليهم بأشعاره، وكان حريصاً علـى نيـل   

  .استحسانهم

 
مع أن ابن الوردي قد أعطى المحسنات المعنوية النصـيب األوفـى فـي    

م يغفل المحسنات اللفظية، بل إنه قد جعل الجناس خاصـةً ينـال   ديوانه، فإنه ل
قصب السبق على غيره من المحسنات، ويكون أكثر الفنون البديعيـة بنوعيهـا   

وهذا يدل على ميل ابن الوردي نحو جانب الموسيقى اللفظية التي يؤديها . عدداً
قاموسـه   الجناس بأنواعه المختلفة، والذي يدل أيضاً على حبه إلظهـار سـعة  

اللغوي الذي أعانه على اإلتيان بالكثير من الكلمات المتحدة أو المتشـابهة لفظـاً   
والمختلفة معنى، كما يدل أيضاً على تأثره بمواطنه وأستاذه أبي العالء المعـري  

، )١١(الذي فتح الباب في لزومياته لمثل هذه الكلف في الجنـاس وتصـنعه فيـه   
وشغفوا به، وهذا ما جعله يؤلف مع الطباق في القرن من بعده الشعراء واألدباء 

، واستمر هذا الميـل نحـو   )١٢(السادس الهجري مذهباً فنياً لـه أتباعه وأنصاره
وكان مـن أعظـم أربـاب    . الجناس إلى عصر الشاعر، فورثه هو ومعاصروه

                                                                                                                             
  .٤٠٦ـ  ٣٨٢ـ املصدر نفسه  (١)
  .٤٤٢ـ املصدر نفسه  (٢)
  .٣٨٣ـ  ٣٧٣ـ املصدر نفسه   (٣)
  .٣٨٢ـ املصدر نفسه   (٤)
  .٣٥٨ـ املصدر نفسه   (٥)
  .٣٥٣ـ املصدر نفسه  (٦)
  .٣٨٢ـ املصدر نفسه   (٧)
  .٣٧٩ـ املصدر نفسه   (٨)
  .٢٢٦ـ املصدر نفسه  (٩)

  .٤٤٤ـ املصدر نفسه  (١٠)
  .٣٣١ـ عصر الدول واإلمارات، مصر والشام  (١١)
  .٦٧٢ـ أدب الدول املتتابعة   (١٢)
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الدر النفيس فـي أجنـاس   (الجناس في عصره صفي الدين الحلي صاحب كتاب 
، نوه )جناس الجناس(وصالح الدين الصفدي الذي ألف كتاباً سماه ، )١()التجنيس

في مقدمته بالبديع ورفعه إلى عليين، ثم خص التجنيس بمديحه، وأطنب في ذلك 
متى عد في القصيدة بيت كان الجناس طرازه، ومتى طـاف  : (وأفرط، حتى قال

ـ  حر الحـالل  بالبالغة متكلم كانت أركانه كعبته وحجابه حجازه، ومتى كان للس
باب كان في الحقيقة إليه مجازه، قد أخذت أفراد محاسنه بمجامع القلب، ودخلت 

  .كل لب بهمزة السلب
 فيه على الحسن نـوع نوع وفه  

  
ــالوةْ  ــاً وط ــظ رونق ــب اللف   يكس

  
ــاني ــزال حــور المع ــه ال ت   وب

  
ــالوة   ــة وح ــي وحلَّ ــي حل   )٢(ف

  
وأنصاره موقف العداء، مثـل  وبالرغم من ذلك فقد وقف أناس من الجناس 

أما الجناس فإنه غير مذهبي ومذهب من نسـجت  : (ابن حجة الحموي الذي قال
على منواله من أهل األدب، وكذلك كثرة اشتقاق األلفاظ، فإن كالً منهـا يـؤدي   

. )٣()إلى العقادة والتقييد عن إطالق عنان البالغة في مضمار المعاني المبتكـرة 
، وفـي مطـالع   )٤(عليه، قد قبله، إذا جعله صاحبه توريةولكنه مع ذلك الهجوم 

، كما استحسنه الشهاب محمـود  )٥(القصائد إن تعذر على الناظم أن يركبه تورية
الحلبي إذا قلَّ وأتى في الكالم عفواً من غير كد وال استكراه وال بعـد وال ميـل   

، وكونـه  ، وهذه االستثناءات مع معطيات الجنـاس النغميـة  )٦(إلى جانب الركة
معرضاً جيداً لثروة الشاعر اللغوية ومقدرته الفنية، فتحت أبواب الجنـاس أمـام   
الشعراء من أصحاب مذهب التورية وغيرهم ليلجوها، ذاكرين لهـذه الشـروط   

وهذا ما نجده عند ابن الوردي الذي دعـا إلـى   . السابقة مرة وناسين لها مرات
  :)٧(من قبلعدم اإلكثار من الجناس بقوله الذي مر بنا 

                                                        
  .٧١ـ شرح الكافية البديعية   (١)
  .١٦ـ  ١٥ـ جنان اجلناس   (٢)
  .٢٠ـ خزانة األدب   (٣)
  .٢٣ـ املصدر نفسه   (٤)
  .٢١ـ املصدر نفسه   (٥)
  .٢٠ـ املصدر نفسه   (٦)
  .٣٩٦ـ  ٣٩٥ـ ديوان ابن الوردي   (٧)
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  الشـعرِ فـاختر إذا أحببتَ نظم  
  

ــاعِ  ــهٍل ذي امتن ــلَّ س ــك ك   لنظم
  

  ــن ــةً ومكِّ ــر مجانس وال تُكث  
  

  قوافيــه وكلْــه إلــى الطبــاعِ   
  

ثم جعل الجناس في أشعاره يتفوق على غيـره مـن المحسـنات اللفظيـة     
  :)٢(في قوله )١(والمعنوية معاً، وأتى به تاماً

 السلطان زانك حاجـب أيا حاجب  
  

  قوس حاجبِ وأغناك في الهيجاء عن
  
  :)٣(وحشده أحياناً حشداً في مثل قوله

  ودارهــم فــي دارهــم وحــيهم
  

    هم وأرضـهم فـي أرضـهمفي حـي  
  

  :)٥(في بيتين متتاليين يؤلفان هذه المقطوعة)٤(كما نجد لديه الجناس الملفق
  كــلُّ غــرامٍ فيــك أمســى لــي 

  
  أوالهـــاً بـــي كنـــتَ أم ســـاِل

  
ــواٍل   ــن من ــى أحس ــاجرِ عل   ف

  
ــ ــن والِ  فل ــرك م ــي غي   يس ل

  
  :)٧(بين حبر وربح في قوله)٦(والجناس المقلوب

ــى    ــر علـ ــب الحبـ   انقلـ
  

ــاألدب ــر بــ ــك فابشــ   ثوبــ
  

ــبٍ   ــر كاتــ ــإن حبــ   فــ
  

 ــب ــو انقلــ ــح إذا هــ   ربــ
  

بين عذب وعذاب مـن جهـة، والجنـاس    )٨(كما جمع بين جناس االشتقاق
  :)١(جهة أخرى في قوله بين عذاب ومذاب من)٩(المضارع

                                                        
  .٤٥ـ جناس اجلناس   (١)
  .١٩١ـ ديوان ابن الوردي   (٢)
  .٢٦٥ـ املصدر نفسه   (٣)
  .٢٧ـ خزانة األدب   (٤)
  .٣٥٧ـ ديوان ابن الوردي  (٥)
  .٦٧ة ـ شرح الكافية البديعي (٦)
  .٢٠٣ـ ديوان ابن الوردي   (٧)
  .٧٥ـ جناس اجلناس   (٨)
  .٦٧ـ  ٦٢ـ املصدر نفسه   (٩)
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  هويـــتُ أعرابيـــةً ريقُهـــا
  

ــذاب ــي فيهــا عــذاب م   عــذب ول
  

  :)٣(كقوله)٢(ونرى عنده أيضاً الجناس المغاير، أو جناس التحريف
  ال وطوِل القيام فيـك ووجـدي  

  
ــن تقصــيرِ  ــوزير م ــوِل ال ــا ِلطَ   م

  
  :)٥(لهفي قو) تنكز(واالسم األعجمي ) .تنكَّر(بين الفعل )٤(والجناس المطلق

ــاً  ــقَ خلق ــز بدمش تنْك ــز   تنكَّ
  

ــذابِ    ــواع الع ــه أن ــوا من   فقاس
  

ولم يقنع بما تقدم له من تصنع، . كما نجد عنده غير ذلك من أنواع الجناس
  :)٦(في قوله) عين الخطا(وإنما نجده يجانس بين كلمتين وكلمتين، وهما 

ــن    ــفَّ ع ــذولي كُ ــال ع   ق
  

ــا ــرك الخط ــطا )٧(تُ ــشَ الس   واخ
  

ــا  ــين الخط ــي ع ــتَ ف   )٨(وقع
  

ــي   ــت ف ــا  فقل ــين الخط   )٩(ع
  

لفظياً في أكثر األبيات قصـيدة  )١٠(ويلتزم تجنيس الكلمتين األخيرتين تجنيساً
  :)١١(نونية له، منها

ــالي   ــاذلي ال أبـ ــا عـ   يـ
  

فالشــــوقُ أعلــــى وأعلــــن  
  

  ال تطلبـــوا عنـــه صـــبري
  

فالصــــبر أوهــــى وأوهــــن  
  

                                                                                                                             
  .٣٣١ـ ديوان ابن الوردي  (١)
  .٤٩ـ  ٤٨ـ جناس اجلناس  (٢)
  .٢١٨ـ ديوان ابن الوردي  (٣)
  .٦١ـ شرح الكافية البديعية  (٤)
  .٢٨٥ـ ديوان ابن الوردي  (٥)
  .٣٥١ـ املصدر نفسه  (٦)
  ).٥١ـ  ٤٢ـ  ٥/٤١دائرة املعارف اإلسالمية (شعب من شعوب الترك  ـ (٧)
  .ـ أي يف العني املبصرة لشعب اخلطا التركي (٨)
  .ـ أي يف اخلطا عينه (٩)

  .٦٧ـ  ٦٦ـ شرح الكافية البديعية  (١٠)
  .٢٩٩ـ ديوان ابن الوردي  (١١)
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  :)٢(ة له، وأولهافي جميع أبيات رائي)١(وتجنيسهما تجنيساً مذيالً
  ــاهر ــاه سـ ــرفُ سـ   الطـ

  
ــر ــدمع واف وافــــ   والــــ

  
ــوا فــي الهــوى   فــاجفوا ولين

  
 ــاكر ــاك شــ ــب شــ   فالقلــ

  
وتجنيسهما تجنيساً يختلف من بيت إلى بيت من أبيات المقطوعة، فجعلـه  
في البيت األول محرفاً، وفي الثاني مطرفاً، وفي الثالث تاماً وهكـذا، واألبيـات   

  :)٣(هي
ةٌ للشــمس والبــدرِ فلــوضــر  

  
ــا  ــرتاهاأدركتهـ ــرتاها ضـ   ضـ

  
  بـك يـا عاشــقُ منهـا تهمــةٌ    

  
ــا    ــا لكفاه ــك فاه ــاح ل ــو أب   ل

  
ــةٌ  ــا غلـ ــويداؤك فيهـ   وسـ

  
ــفتاها    ــفتاها ش ــدانت ش ــو ت   ل

  
وتجنيس الكلمة األخيرة من صدور أبيات قصـيدة كاملـة ومثيلتهـا فـي     

  :)٤(أعجازها، وبدايتها
ــامع  ــا ج ــا   ي ــن َأم   الحس

  
 ــد ــدهر أمــ ــدك الــ   ِلصــ

  
ــا   ــا رق ــع م ــك دم ــي في   ل

  
 ــد ــا رقـ ــرفٌ مـ ــاً وطـ   يومـ

  
وهي قصيدة طويلة تبلغ عشرين بيتاً، ونجده قد غال فيها بتصنع جناسـاته،  
كما فعل من قبل، فالتزم أن تنتهي جميع الكلمات األولى المجانسة بـاأللف، وأن  

هـة، وغنـاه   تنتهي جميع مثيالتها بالدال، األمر الذي ال تخفى صعوبته مـن ج 
الموسيقى الذي أتى من أن الشاعر قد جعل لقصيدته رويين اثنـين، رويـاً فـي    
نهايات الصدور، وروياً في نهايات األعجاز من جهة ثانية، ومـن البـديهي أن   

  .هذا التصنع قد ترك آثاراً سلبية في المعاني
ويخطو خطوة أخرى في تصنعه الذي وجدناه في القصيدة السابقة، فنجـده  

                                                        
  .٦٣ـ شرح الكافية البديعية  (١)
  .٢٤٨ـ ديوان ابن الوردي  (٢)
  .٢٩٣ـ املصدر نفسه  (٣)
  .٢٦٩ـ ديوان ابن الوردي   (٤)
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قصيدة أخرى لـه يلتزم ما التزمه في السابقة، ولكنه يجعل الجنـاس بـين    في
  :)٢(أولها )١(كلمتين وكلمة، وهو ما يسمى جناس التركيب

   اكتســى بــه فضــٌل لــديك  
  

 ــابه ــه الكتســ ــن َأمــ   مــ
  

  ــه ــرى ب ــد س ــالمٍ ق ــم ع   ك
  

 ــرابه ــع سـ ــال لمـ ــا نـ   مـ
  

بين أواخر أبياتها  وفي مقطوعة له أخرى ألزم نفسه بأن يجانس جناساً تاماً
، وتعني في البيـت األول الصـحابي   )بالال(األربعة، التي أنهى كُال منها بكلمة 

وفي الثاني حرف نفي مكرر، وفي الثالث ما يبل بـه   الجليل بالل بن رباح 
، كما نجده إلى جانب ذلك )ال إله إال اهللا(الحلق من ماء ونحوه، في الرابع تعني 

  :)٣(أضاف إليها أنواعاً بديعية أخرى، والمقطوعة هيقد غال في تصنعه ف
 ــن ــك حسـ ــم خالَـ ــد عـ   قـ

  
  فــي اللـــون يحكــي بـــالال  

  
  نعـــم نعـــم أنـــت ســـؤلي

  
ــالال   ــي بــ ــال تجبنــ   فــ

  
ــي   ــق وقلبـ ــي غريـ   جفنـ

  
ــالال ــتطيع بــــ   ال يســــ

  
ــي  ــك يغنـــ   ألالء وجهـــ

  
ــوك بـــــالال    أن يحرســـ

  
م مـن  مما سبق نرى أن ابن الوردي من أرباب الجناس في عصره بالرغ

رأيه النظري الذي رأيناه من قبل، والذي دعا فيه إلى عدم اإلكثار من الجنـاس،  
وأنه في كثير من األحيان قد أفاد من معطياته النغمية، فأتى رشيقاً جميالً خفيف 
الظل، أغنى موسيقى شعره عامة، وفضالً عن ذلك، دل علـى سـعة قاموسـه    

  .آثاره السلبية في معانيه اللغوي وقدرته الفنية، ولكن مع هذا قد ترك
وكذلك دفعته رغبته في إغناء موسيقى شـعره إلـى أن يعنـى بالمناسـبة     

عناية فائقة ليفيد مما تعطيه الكلمات المتزنات التي يناسـب بعضـها   . )٤(اللفظية
                                                        

  .٦٠ـ شرح الكافية البديعية   (١)
  .٢٥٠ـ ديوان ابن الوردي   (٢)
  .٣٤٤ـ  ٣٤٣ـ املصدر نفسه  (٣)
  .١٤١ـ شرح الكافية البديعية  (٤)
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  :)١(بعضاً من موسيقا، ونجد ذلك في قوله
   طريـد عن جفنـي طـريح النوم  

  
   بعيـد والصبر عن قلبـي قصـي  

  
  :)٢(وقوله

  فإن تجاروا بمنظومٍ تدعـه سـدى  
  

  وإن تبــاروا بمنثــورٍ تــذره هبــا
  

ومثلما جعل المناسبة اللفظية في المثالين السـابقين بـين شـطري البيـت     
  :)٣(الواحد، جعلها أيضاً في صدري بيتين متتاليين كقوله

ــامعٍ  ــن طـ ــم أر أذلَّ مـ   فلـ
  

 ــع ــن يطمـ ــل اهللا مـ   أال قاتـ
  

  ولــم أر أرفــع مــن قــانعٍ    
  

ــّل ف ــه كـ ــعفللـ ــى يقنـ   تـ
  

، وأفاد من موسيقى الكلمات المتزنـات  )٤(وللسبب ذاته عني أيضاً بالمماثلة
التي يتلو بعضها بعضاً، من غير أن تفصل بعضها عن بعض كلمـة أو أكثـر   

  :)٥(يختلف وزنها عنها، مثل قوله
  أبائع حب القمحِ في وصل شـادنٍ 

  
  لعــوبٍ ضــحوك للعقــوِل ســلوبِ

  
الذي يبدو فيه التصنع واضحاً في التشابه )٦(ونجده بعد ذلك يلح على العكس

بين اللفظين المتقاربين من جهة، وبين المتباعدين من جهة ثانيـة، مثـل عجـز    
  :)٧(البيت التالي

 ــاه ــد حم ــالطرف ق ــر ب   والثغ
  

ــا    ــاب ريق ــاً وط ــراقَ طيب   ف
  

  :)٨(ماودفعه إعجابه إلى أن يكرره في بيتين متالحقين، ه
                                                        

  .٢٤٦ـ ديوان ابن الوردي  (١)
  .٣٤١ـ املصدر نفسه  (٢)
  .٢٢٣ـ املصدر نفسه  (٣)
  .١٩٥لكافية البديعية ـ شرح ا (٤)
  .٢١٣ـ ديوان ابن الوردي  (٥)
  .١٤٥ـ شرح الكافية البديعية  (٦)
  .٢١٢ـ ديوان ابن الوردي  (٧)
  .٤٨٣ـ املصدر نفسه  (٨)
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  ومغــن إن شـــداكم منشـــداً 
  

ــذَبا  ــوى الع ــي وأغ ــذب الغ   أع
  

  كالصبا هبـتْ بأغصـان الصـبا   
  

ــا ــي الطَرب ــي وتحي ــرِب الح   تُط
  

وعلى ما يبدو كان الشاعر معجباً بعبارتي العكس السابقتين، ويظهر ذلـك  
ن ذلـك  ،وفضالً ع)١(في أنه قد أتى بهما مرتين من قبل مع بعض التغيير البسيط

حاول أن يتفنن فيه، فجعله بين الكلمتين ونظيرتيهما، وبين ثـالث ونظيراتهـا،   
بينما كان في األمثلة السابقة قد جعله بين الكلمة ونظيرتها، أو بتعبير آخـر قـد   

  :)٢(عامل الكلمتين أو الثالث معاملة الكلمة الواحدة، ونجد ذلك في قوله
 ــك ــلو عن ــف أس ــيكي ــْل ل   ق

  
ــلو   ــف أس ــي كي ــْل ل ــك ق   عن

  
 ــد ــوق خـ ــٌل فـ ــك نمـ   لـ

  
ــلُ   ــك نمـ ــد لـ ــوق خـ   فـ

  
    لــيس يخلــو منــك قلــب  

  
  منـــك قلـــب لـــيس يخلـــو

  
  أنــت كــلٌّ لســت بعضــاً   

  
  لســـت بعضـــاً أنـــت كـــلُّ

  
وكأن الشاعر قد وضع مرآة أمام صدور أبياته فبدت فيها أعجازها، ولعـل  

قد كتبت  هذا يرتبط إلى حد ما بلوحات الخط العربي التي تحتوي آية أو حكمة،
في نصف اللوحة األيمن كتابة عادية، وفي نصف اللوحة األيسر كتابة مقلوبـة  

  .، وهذا يدل على تأثر الفنون بعضها ببعض)٣(بشكل متناظر
الذي يجعل الشـعر  )٤(ودفعته عنايته بموسيقى شعره إلى أنه يعني بالترصيع

منها مـع مثيـل    مواراً بالموسيقى التي تولدها كلمات صدر البيت التي تتحد كل
  :)٥(لها في عجزه وزناً وخاتمة كقوله

  ــن ــت غص ــين وأن   أال تتعطف
  

  ــي ــت ظبـ ــين وأنـ   أال تتلفتـ
  

                                                        
  .٣٤٢ـ  ٢٨١ـ املصدر نفسه  (١)
  .٢٨٨ـ املصدر نفسه  (٢)
  .٢٦٣ـ  ٢٥٢ـ روح اخلط العريب  (٣)
  .١٩٠ـ شرح الكافية البديعية  (٤)
  .٢٣٢يوان ابن الوردي ـ د (٥)
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  :)١(وقوله
وأنــتَ صــاف رني نَــواكيكــد  

  
ــتَ صــاحٍ ــواك وأن ــكرني ه سوي  

  
، ولكنه لم يكثر )٢(وتتبع أيضاً آثار مواطنه المعري، فعني بلزوم ما ال يلزم

  :)٣(مر به مرور الكرام في عدة مقطوعات قصيرة كقولهمنه إكثاره، وإنما 
  يـــا ســـائلي تصــــبراً   

  
ــلْ  ــه ال تسـ ــثْمِ فيـ ــن لـ   عـ

  
ــدلُني   ــتحي تبـ ــا تسـ   مـ

  
ــلْ  ــن ذاك العسـ ــبر عـ   بالصـ

  
، وأفاد من ثرائها الموسيقي اآلتي مـن تقفيـة   )٤(كما عني أيضاً بالموازنة

ن غيـر حشـو   جميع أجزاء البيت العروضية على قافية واحدة، تخالف رويه م
  :)٦(، كقوله)٥(لفظة مخالفة، تفرق بين أجزائه

  وزهورها وطيورها وسـرورها 
  

ــي  ــا للمجتل ــورها وديوره   وقص
  

  :)٧(وقوله
   كمـا مـارد كم كائـد كم حاسد  

  
ــم زارِ  ــد ك ــم جاح ــد ك ــم واج   ك

  
إنـه  : وغيرهما، بحيث نستطيع أن نقول )٩(والتسميط)٨(وكذلك عني بالتعديد

في ديوانه جميع أنواع البديع اللفظي مثلما فعل مـن قبـل فـي     حاول أن يجمع
  .أنواع البديع المعنوي

                                                        
  .٣٨١ـ املصدر نفسه  (١)
  .٥٠٧ـ التبيان  (٢)
  .١٩٢ـ ديوان ابن الوردي  (٣)
  .١٩٢ـ شرح الكافية البديعية  (٤)
  .١٩٢ـ املصدر نفسه  (٥)
  .٣٣٠ـ ديوان ابن الوردي   (٦)
  .٣١٥ـ املصدر نفسه  (٧)
  .٣٧٢ـ املصدر نفسه  (٨)
  .٤٣٣ـ املصدر نفسه  (٩)
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وإلى جانب ما تقدم عني ابن الوردي بمحسنات مشـتركة بـين المعنويـة    

الذي يفيد في تأكيـد الوصـف أو    )١(واللفظية، تحوي سماتهما معاً، مثل التكرار
، في الوقت الذي يغني فيه موسـيقى البيـت   )٢(اضالمدح أو غير ذلك من األغر

  :)٣(بتكرار الكلمة كقوله
  يا حاسد النـاسِ علـى مـالهم   

  
 ــك ــى إلي ــا معنّ ــي ي ــك عنّ   إلي

  
  :)٤(ولم يكتف أحياناً بتكرار الكلمة مرتين، وإنما كررها ثالثاً كقوله

  ــافه ــة إنصـ ــا لقلـ   أال يـ
  

ــا    ــا له ــا ي ــا له ــا ي   أال ياله
  

عه في هذا الفن، فالتزم تكرار الكلمة األخيـرة فـي   وحاول أن يغلو بتصن
  :)٥(جميع األسطر، كقوله في الدوبيت التالي

  إن ملَّت لي الوشاةُ عيناً عينـا 
  

  مـن مثلك نحـوهم حرنـا وحرنـا   
  

  أو شبهك األنام غصـناً غصـنا  
  

  فـي لـومهم فأنـت معنـى معنـى     
  

  :)٦(بكلمة واحدة، وهيكما التزم أيضاً بأن يبدأ مجموعة من أبيات قصيدة 
  يا لَسلمى أنت أولى من رعـى 

  
ــا   ــومِ نش ــن ي ــدم م   ودي األق

  
  يا لَسـلمى بـأبي أنـت وبـي    

  
  أنت عندي اليوم أحلى مـن مشـى  

  
  يا لَسلمى سـالميني واسـلمي  

  
ــى  ــا وش ــياً فيم ــي واش   ال تطيع

  
  يا لَسلمى دهشتي فيـك حجـا  

  
ــا  ــا دهش ــب مهم ــاب الص   ال يع

  
ء الموسيقى الذي ولده التكرار في إيقاع األبيـات السـابقة   وال يخفي الثرا

                                                        
  .١٣٤كافية البديعية ـ شرح ال (١)
  .ـ املصدر نفسه (٢)
  .٢١٢ـ ديوان ابن الوردي   (٣)
  .٣٧٨ـ املصدر نفسه  (٤)
  .٥٠٢ـ املصدر نفسه  (٥)
  .٢٤٩ـ املصدر نفسه  (٦)



- ٧٧  - 

  .فضالً عن إيحاءاته المعنوية
عنايـة كبـرى،   )١(وعني الشاعر أيضاً ببراعة االستهالل أو حسن االبتداء

وذلك لما تتركه البداية من تأثير في المتلقي تستمر ظالله لما بعـدها، وتتـدخل   
لها إيجاباً أو سلباً، وتشمل هذه العناية بصورة ما لتؤثر في حكمه على القصيدة ك

المضمون والشكل معاً، ونجدها في سهولة اللفظ وصحة السبك ووضح المعنـى  
ورقة التشبيب وتجنب الحشو وتناسب القسمين واستقالل البيت وداللته على مـا  

، ونجد هذا متمثالً إلى حد كبيـر فـي   )٢(بنيت القصيدة عليه من غرض الشاعر
  :)٣(عامة، مثل قوله مطالع قصائده

ــزاحِ   ــدك والم ــين ج ــُل ب   َأُأقت
  

  بنبِل جفونك المرضـى الصـحاحِ  
  

  :)٤(وقوله
  دمــوع يســتبقْن إلــى النحــورِ

  
  ونيــران تشــب مــن الصــدورِ

  
فـي البيـت   )٥(كما عني ابن الوردي العناية نفسها بحسن الختام أو براعته

يت فيها يحسن السكوت عليـه،  األخير من القصيدة الذي ينبغي أن يكون أجود ب
، وتشـمل  )٦(ألنه آخر ما يبقى في األسماع، والحذاق والنقاد يحـافظون عليـه  

العناية به المضمون والشكل كسابقه، مثل قوله في نهايـة قصـيدة فـي مـديح     
  :)٧()(الرسول

  صلّى عليك اُهللا يا خيـر الـورى  
  

  ما نار نور من ضريحك في الدجى
  

  نبوية، ألن الشاعر دعا اهللا تعـالى أن يصـلي علـى    وهذه مناسبة لمدحة 
صالة دائمة، وعبر عن صفة الديمومة بصورة جميلة تشمل اسـتمرار   النبي

كما نراه أيضاً يختم مدحـة  . انبعاث أنوار الضريح النبوي مبددة ظلمات الدجى
                                                        

  .١/٣٤ـ أنوار الربيع  (١)
  .٥٧ـ شرح الكافية البديعية  (٢)
  .٣٨١ـ ديوان ابن الوردي  (٣)
  .٣٢٧ـ املصدر نفسه  (٤)
  .٤٦٠األدبـ خزانة  (٥)
  .٣٣٣ـ شرح الكافية البديعية  (٦)
  .٣٢٣ـ ديوان ابن الوردي  (٧)
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  :)١(نبوية أخرى بقوله
 صـلوات من اِهللا أفضـلُها  عليك  

  
  ما الح بدر وناح الورقُ في الشجرِ

  
ومع تشابه مضمون البيتين فإن الشاعر استطاع أن يضفي على الثاني شيئاً 
من الخصوصية عندما دعا بأفضل الدعوات، وعنـدما عبـر عـن اسـتمرار     
الصلوات بصورة أخرى نرى فيها البدر ونسمع فيها الورق على األشـجار، وال  

ال تراها العيـون، وإنمـا يراهـا    أريد هنا أن أقارن بين الصورة الخيالية التي 
الخيال أو القلب المؤمن من جهة، والصورة األخرى التي تعتمد علـى البصـر   
والسمع، وإنما أريد فقط أن أشير إلى عناية الشاعر بحسن الختام وتفننـه فـي   

وفضالً عن ذلك نجد أبياتاً عدة، يتضح فيها جهـد الشـاعر وعنايتـه،    . تجويده
إخوانية، يجيب بها عن قصيدة، كان القاضي القضـاة   كقولـه في نهاية قصيدة

  :)٢(إبراهيم بن الخشاب المصري، قد أرسها إليه عند مغادرته حلب إلى القاهرة
  وقـد يجمـع اُهللا الشـتيتينِ منّـةً     

  
  وفضالً ورب الناسِ بالناسِ ألطفُ

  
التي سـبق  ) تحفة األحباب من ملحة اإلعراب(وكقولـه في ختام قصيدته 

  :)٣(ديث عنهاالح
ــونِ  ــن ل ــده م ــون خ ــديتُ ل   ف

  
ــار وردي   ــاً فص ــان حريري   ك

  
وقولـه في نهاية قصيدة إخوانية، يعاتب فيها أخاه القاضي جمـال الـدين   

  :)٤(يوسف
  ــداء ــا ابت ــد إخوتن ــا فَقْ   كفان

  
ــا  ــتتنا الختام ــْل تش ــال تجع   ف

  
  :)٥(وقولـه في آخر قصيدة تغزلية عفيفة يعلل فيه سبب حيائه من حبيبته

  وليس حياء الوجه في الذئب شيمةً
  

   درالـو ولكنها من شـيمة األسـد  
  

                                                        
  .٣٠٩ـ املصدر نفسه  (١)
  .٤٠١ـ املصدر نفسه  (٢)
  .٢٧٦ـ املصدر نفسه  (٣)
  .٢٥٥ـاملصدر نفسه  (٤)
  .٢٩٠ـ املصدر نفسه  (٥)
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وابن الوردي في هذا ليس بدعاً بين الشعراء، وإنما نجد هذه العناية بحسن 
االبتداء وببراعة الختام في قصائد جميع شعراء العربية عامةً مثلما وجدناها في 

فال ينطبق عليها هذا الحكـم،   قصائد الشاعر، وأما مقطوعاته ومقطوعات غيره
  .ألنه قالها لتحتوي معنى مبتكراً أو صورة أو محسناً أو غير ذلك

وزيادةٌ عما سبق من تصنع، نجد لديه تصنعاً آخر في نص نثري يتحـول  
إلى نظم إذا قرأناه بصورة عكسية، كلمةً بعد كلمة من غير أن يختلف غرضـه،  

والعكس نظماً، وهذا هو في صـورته   وهو المديح، ويمكن أن يسمى الطرد نثراً
  :)١(الشعرية أو العكسية

  مقــيم دائــم هســعد    ســـقيم ـــدكْمم هضـــد    
ــورى   ــيس لل ــه ل     فضـــلُه كامـــٌل عمـــيم    مثلُ
ــى  ــات مرتجـ ــتديم    للمهمـ ــات مســ     للعطيــ
ــامٌل   ــدين ش ــه ال     لفظُــــه رقَّ كالنســــيم    حفظُ
 ــب ــه اآلن واجـ     خلقُـــه بيننـــا عظـــيم    حقُّـ
  ــي رض ــاذر ــم ع ــيم     باس ــر علـ ــم وافـ     راحـ
 ــاهر ــقُّ ظ ــه الح حكم    ــيم ــر نظـ ــه وافـ     حلمـ
هبحـــر طـــم ـــهعلم     ــويم ــد قـ ــه جيـ     فهمـ
ــا  ــاً دع ــده مخلص ــديم    عب     رفـــده عنـــدما قـ
  محســـن للمحبـــين    مســــتقيم للمــــوالين    

الً أحيانـاً إذا  كما يتحول إلى نثر مع بقائه مديحاً، وإن تغيرت معانيه قلـي 
مسـتقيم للمـوالين، محسـن    : (قرأناه من نهايته كلمة كلمة على النحو التـالي 

  ..)للمحبين، قديم عندنا رفده، دعا مخلصاً عبده
وهذا يشبه إلى حد ما القلب، نستطيع أن نقرأ العبارة حرفاً حرفـاً، طـرداً   

ثـل قـول   وعكساً من غير أن يصيبها تغيير لفظاً ومعنـى ووزنـاً وقافيـة، م   
                                                        

  .٢٧٧ـ  ٢٧٦ـ املصدر نفسه  (١)
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  :)١(األرجاني
ــولٍ   ــلِّ ه ــدوم لك ــه ت   مودتُ

  
 ــدوم ــه تـ ــلٌّ مودتُـ ــْل كـ   وهـ

  
  .بينما هنا ال نستطيع ذلك

 
ولم يكتف ابن الوردي بالمحسنات الكثيرة التـي ذكرناهـا، وعرفتهـا كتـب     
البالغة، وإنما حاول أي يزيدها مبتكراً فنوناً بديعية أخـرى، ومحـاوالً أن يحطـم    

قمها القياسي، وال غرو في ذلك، ألن عصر الشاعر هو عصر االبتكار والتجديـد  ر
والتصنع في ميدان المعاني والصور والبديع من خالل مفاهيم معاصـريه لالبتكـار   

  :)٢(والجديد والفن، ونجد هذا فيما سماه الشاعر إيهام التوكيد في قوله
  يـه وسـائُل   تعشّقْتُ أحوى لي إل

  
  ــه ــه لدي ــوالي لدي ــالح أح   وإص

  
ــاً ــتعطفاً متلطفـ ــر مسـ   أمـ

  
  ــه ــه علي ــليمي علي ــلُ  تس   فيثق

  
  فال كان واشٍ كدر الصفو بيننـا 

  
   ــه ــه إلي ــي إلي ــض تحبيب   وبغَّ

  
إذا أمعنا النظر في األبيات السابقة، نرى أن الشاعر ال يريد مـن التكـرار   

يـت األول أن  التوكيد، كما يبدو من الوهلة األولى، وإنما يريـد فـي عجـز الب   
إصالح أحوال الشاعر لدى حبيبه كائن لديه وليس عند غيره، وفي عجز البيـت  
الثاني أن تسليمه على حبيبه يثقل على حبيبه، وفـي عجـز البيـت الثالـث أن     

  .الواشي قد بغض إلى حبيبه تحبيب الشاعر إليه
وكذلك نجد عنده ما يمكن أن يسمى إرادة الكلمة بذكر أسماء أحرفهـا فـي   

  :)٣(ولهق
ــا   ــقَ األرض الوب طب ــد   ق

 
ــا    ــي حلبـ ــدا فـ ــد بـ   وقـ

 
ــورى ــى ال ـــه عل ــالوا ل   ق

  
  كــــافٌ ورا قلــــتُ وبــــا 

  
                                                        

  .٥٥٣ـ اإليضاح  (١)
  .٢٩٣ـ ديوان ابن الوردي (٢)
  .٢٠٤املصدر نفسه  (٣)
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بينمـا  ). كـر (إذ ذكر الكاف والراء، وأراد بهما الفعل الذي يؤلفانه، وهو 
توريةً، ألنها قد تعني حرف الباء، فتؤلف بناء على هذا مـع  ) وبا(نرى في قوله 

، ولما تـزل تسـتخدم   )وباء(وقد تعني أيضاً كلمة ). ربك(الكاف والراء كلمة 
  .دعاء من اإلنسان على من يكره

  :)١(كما نجد عنده أيضاً فناً جديداً في البيت التالي
 ــاتر ــه ف ــي طرفُ ــٍل ل   وقائ

 
  ــاف ــالنونِ وبالكـ ــتُ وبـ   قلـ

 
، وبالكـاف  )فـاتن (ويمكن أن يلحق بالجناس، ألن قوله بالنون يعني لفظة 

، ويصبح تصـنعه  )فاتك(و ) فاتن(ولكنه بدالً من أن يذكر كلمتي  ،)فاتك(لفظة 
هذا جناساً يتساوى مع غيره من الجناسات، ويتساوى به مع غيره من الشعراء، 
أراد أن يصعب األمر على نفسه، حتى يبدو تميزه وفضله، فأشار إلى الجنـاس  

، وهـذا يـدل   إشارة، وترك أمر الوصول إليه للقارئ أو السامع يقوم به بنفسـه 
  .على قوة تيار التصنع عنده من جهة، ولدى عصره من جهة أخرى

 
وبعد فال تكتمل صورة الغلو في التصنّع البديعي في شعر ابن الـوردي إال  
إذا أشرنا إلى الحشد الذي كان الشاعر يحاوله في كثير من األحيان، وقـد كـان   

اعر فيه بفن بديعي واحد كالجناس، يحشده هذا الحشد متنوعاً، فمنه ما اكتفى الش
حشداً، ويلتزمه التزاماً دقيقاً في كل بيت من أبيات بعض قصائده كما مر بنـا،  

وفـي آخـره، وهـذا     )٢(أو في أول كل جزء من أجزاء أقفال موشحٍ له و أبياته
  :)٣(بعضه

  مذهبي حب رشا ذي جسد مذهبِ
 

  قد حبي حسناً به يستعذب القدح بي 
 

   مـا أنـتَ فـي لومـك عـادال     عاذالً
 

  سائالً يخبرك دمع قـد همـى سـائال   
 

                                                        
  .٣٦٢: املصدر نفسه (١)
  .وما بعدها ٢٣املوشحات األندلسية  (٢)
  .٣٢٦ديوان ابن الوردي  (٣)



- ٨٢  -  

ــذا آهــال   آه ال تعــذْل فمــا قلبــي ب
 

  :)١(أو في عدد كبير من مقطعاته، كقوله
  بايع وتابع وأطـع واصـغِ لهـم   

 
   ــهم ــم ونقض ــي حلِّه ــم ف   وخلِّه

 
ــيهم ــم وح ــي داره ــم ف   وداره

  
    ـهمـهم فـي أرضهم وأرضفي حي  

  
  :)٢(الذي حشد ستة منه في بيت واحد وهو وكالتوجيه

  بخديه ريحان الحواشـي محقَّـقٌ  
 

   ـهاحِ تحـتَ رقاعوالفض إلى الثلث.  
 

  .وغيرها وغيرها )٣(وكالمراجعة
ومن الحشد ما لم يكتف الشاعر فيه بنوع واحد، وإنما جمـع فـي البيـت    

نـاثر ومتراكـب،   الواحد أكثر من فن بديعي، وجاء هذا الجمع على شـكلين مت 
  :)٤(فالمتناثر كقوله الذي جمع فيه بين االقتباس وجناس االشتقاق

ــية   ــيةً مرض ــت راض   رحل
 

  عــن أبيهــا نعــم ذُخْــر ذُخــرا 
 

والمتراكب كقوله الذي جمع فيه الشاعر في مكان واحد الجناس والطبـاق  
  :)٥(معاً

  هم الخفراء كم عـينٍ وقلـبٍ  
 

   ــالحريق ــالغريق وب ــا ب   رموه
 

  :)٦(وكقوله الذي جمع فيه بين االقتباس واالكتفاء معاً متراكبين
ــلٌ  ــراء منفَع ــتَ للفق ــا أن   م

 
  ــه ــتَ ل ــتغنى فأن ــن اس ــا م أم  

 
ولعل هذا الغلو في التصنّع البديعي يفسر كثرة عدد المقطوعات في ديـوان  
الشاعر، وفي شعر العصر عامةً، وتفوقها على القصائد، ألن كثيراً منهـا كـان   

يلةً، عرض الشاعر بوساطتها مقدرته البالغية وتفوقه الفني من خالل منظار وس
                                                        

  .٢٦٥: املصدر نفسه (١)
  .٢٠٢: املصدر نفسه (٢)
  .٢٦٢: املصدر نفسه (٣)
  .٢٠٤: املصدر نفسه (٤)
  .٢٥٣: املصدر نفسه (٥)
  .٣٩٢: املصدر نفسه (٦)
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عصره، الذي وضع التصنع البديعي في مكان مرموق، وال شك فـي أن هـذا   
الميل الجانح نحو التصنع، قد ترك آثاره السلبية في كثير مـن األحيـان علـى    

جعـل التصـنع    المعنى، ألن الشاعر لم يضع المعنى في أول اهتماماته، وإنمـا 
أولها، وبذل في سبيله جهوداً جبارة يدل عليها بوضوح ذلك التكلف والغلو فـي  
التصنع الذي رأيناه لديه، كما ترك التصنع أيضاً آثاره السلبية أحياناً على صدق 
التجربة الشعرية عنده، ولكننا مع ذلك ال يمكن أن ننكر عنصر الصدق عنـده،  

فسه في مواقف ال يمكن أن نشك في صدقها، مثـل  ألننا نجده يتبع نهج التصنع ن
  :)١(رثائه البنته في قصيدته التي مطلعها

ــراً  ــي أث ــزن بقلب ــر الح   أثَّ
 

  يوم غيبـتُ الثريـا فـي الثـرى     
 

وهذا يدل على قوة تيار التصنع وتأصله في أعماقه وأعمـاق معاصـريه   
  .بشكل جعله مالزماً آلدابهم مالزمة دائمة عامة

بن الوردي ألشعاره هذه السيرورة واالنتشـار اختـار لهـا    وحتى يضمن ا
غرضاً محبباً إلى النفس، وهو التغزل، وهذا يفسر كثرة أشعار التغزل بنوعيـه  
المؤنث والمذكر لديه، ولدى كثير من معاصريه، ويفسر في الوقت نفسه غيـاب  

نمـا  حرارة الصدق فيها وبرودها العاطفي، ألن التغزل فيها لم يكـن هـدفاً، وإ  
وسيلة إلظهار فنون التصنع، ويؤيد هذا أن الشاعر وكثيراً من معاصريه الـذين  
أكثروا من التغزل بنوعيه، كانوا على تقى، يمنعنا من أن نعتقـد أنهـم كـانوا    
يفعلون ما يقولون كالنواسيين، وما نجده في ديوان ابن الـوردي مـن قـول ال    

، وال أريد بهذا أن أنفي التغزل )٢(يحتمل التأويل أو الشك يزيد ما ذهبت إليه قوة
القائم على تجربة حقيقية، ويصف واقعاً ملموساً في عصر الشاعر، وإنما أريـد  

  .أن أنفي تعميم ذلك على جميع رجاالت العصر المملوكي
ومع ما نجده في تصنع الشاعر من سلبيات من وجهة نظرنا، فإننا نستطيع 

وشحاته وفنونه الشعرية المسـتحدثة  أن نتلمس من خالل مقطوعاته وقصائده وم
مالمح كثيرة لنواحي العصر المملوكي المختلفة، كما يبدو واضحاً أيضـاً مـن   

علـى عنصـر الثقافـة، ألن     -وهو صورة من عصره–خاللها، إلحاح الشاعر 
أكثر هذه الفنون البديعية تدل على ثقافته وثقافة من يخاطبهم، وذلك ألن المـرء  

                                                        
  .٢٠٣: املصدر نفسه (١)
  .٤٤٠وانظر أيضاً  ١٨-١٧انظر تقدميه لديوانه  (٢)
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إال إذا  -وإن أوتـي الموهبـة الشـعرية   –ا نظماً أو فهماً ال يمكن أن يصل إليه
اعتمد على خلفية ثقافية واسعة، وهذا ما جعل الشاعر في العصـر المملـوكي   
يقترب من الكاتب اقتراباً شديداً، وال يختلف عنه إال بإتقانـه لعلـم العـروض    

من  والقدرة على النظم، ولعل هذا يفسر سبب أن أكثر شعراء هذا العصر كانوا
العلماء، وإن كثيراً من علمائه كانوا أيضاً من الشـعراء، وصـحيح أن هنـاك    
إجماعاً على ضرورة وجود إطار ثقافي للشعر عند الشعراء لدى الباحثين قـديماً  
وحديثاً مثل ابن طباطبا والقاضي الجرجاني وأبي هـالل العسـكري وسـاطع    

، ولكـن إلحـاح   )١(الحصري والشايب وبن جونسون وإليوت وإدواردز وغيرهم
شعراء العصر المملوكي وأدبائه ونقاده على عنصر الثقافة كان مختلفاً ومغاليـاً،  

اعلم أن صناعة تأليف الكالم من المنظوم : (ويؤكد ما ذهبت إليه قول ابن األثير
فإذا ركب اهللا تعالى في اإلنسان طبعـاً قـابالً   ... والمنثور تفتقر إلى آالت كثيرة

النوع األول معرفة علم : ه يفتقر حينئذ إلى ثمانية أنواع من اآلالتلهذا الفن، فإن
معرفة ما يحتاج إليه مـن اللغـة،   : والنوع الثاني. العربية من النحو والتصريف

وهو المتداول المألوف استعماله في فصيح الكالم غير الوحشـي الغريـب وال   
مهم ومعرفـة الوقـائع   معرفة أمثال العرب وأيا: النوع الثالث. المستكره المعيب

. التي جاءت في حوادث خاصة بأقوام، فإن ذلك جرى مجرى األمثـال أيضـاً  
اإلطالع على تأليفات من تقدمه مـن أربـاب هـذه الصـناعات     : النوع الرابع

معرفـة األحكـام   : النوع الخـامس . المنظومة منه والمنثورة والتحفظ لكثير منه
: النـوع السـادس  . والحسبة وغير ذلكالسلطانية في اإلمامة واإلمارة والقضاء 

النـوع  . حفظ القرآن الكريم، والتدرب باستعماله وإدراجه في مطـاوي كالمـه  
والسلوك بها مسلك  حفظ ما يحتاج إليه من األخبار الواردة عن النبي : السابع

وهو مختص بالنـاظم دون النـاثر،   : النوع الثامن. القرآن الكريم في االستعمال
  .)٢()وض والقوافي الذي يقام به ميزان الشعروذلك علم العر

وهكذا تساوى عند ابن األثير الشاعر والنـاثر فـي كـل شـيء إال علـم      
  .العروض والقوافي فقط

ومن الصحيح أننا نجد في هذا العصر من خالف ابن األثير فيما تقـدم لـه   
 من آراء، مثل الصفدي الذي فرق بين الكاتب والشاعر فيما يحتاجان إليـه مـن  

                                                        
  .وما بعدها ٢٨١راجع مشكلة السرقات يف النقد العريب  (١)
  .٤٤و  ٤٣و  ١/٤٠املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر  (٢)
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، بيد أن هذا لم يمنـع  )١(فنون المعرفة وأنواعها، ألن لكل منهما ميدانه المختلف
آراء ابن األثير وما شابهها من أن تؤثر في الشعراء، وأن يستجيبوا لهـا كمـا   

  .أشرنا إلى ذلك من قبل
وأخيراً لم يكن ابن الوردي في تصنعه وغلوه فيـه بـدعاً بـين شـعراء     

عن عصره يمثله خير تمثيـل، أو يمكننـا أن    عصره، وإنما كان صورة صادقة
  .إن العصر المملوكي قد تجلى فيه بوجه عام تجلياً دقيقاً جلياً: نقول

  
  

  
  

                                                        
  .١٧٧النقد األديب يف القرن الثامن اهلجري  (١)
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  الفصل الثاني
  التصنع في دیوان صفي الدین الحلي

  )درر النحور في امتداح الملك المنصور(
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لدى ابن الوردي، ننتقل إلـى   بعدما انتهينا من دراسة التصنع بشكله البسيط
نوع آخر للتصنع، ال يهمل النوع األول، وال يكتفي به، بل ينطلق منه مسـتعيناً  
به، ليحقق شكالً معمارياً فنياً ذا طابع كلي، قد وضع له صاحبه خطته المحكمـة  
المدروسة المرسومة بعناية قبل أن يبدأ به، ثم سار في تنفيذها بخطى ثابتة دقيقة 

عنى بالشكل أوالً، ألنه غايتها األولى التي يأتي المضـمون بعـدها فـي    فنية، تُ
األهمية، ولعل هذا األمر كان ال يخص الشاعر المادح فقط، وإنما كـان يخـص   

كليهما كانـا يؤمنـان بـأن     -كما نعتقد–الممدوح أيضاً، ألن المادح والممدوح 
، لذلك عني كل معاني المديح وغيره من أغراض الشعر قد غدت معروفة معادة

منهما بالشكل، وعده الغاية التي يبتغيها، والهدف الذي يسار إليه أوالً، ثم تـأتي  
) درر النحور في امتداح الملك المنصـور (هذا ما نراه في ديوان . بعده المعاني

  .فمن هو؟، وما ديوانه؟. لصفي الدين الحلي
، ولـد  )١(ي الحليعبد العزيز بن سرايا السنبسي الطائ: صفي الدين الحلي

هـ الموافق السادس والعشـرين   ٦٧٧يوم الجمعة الخامس من ربيع اآلخر سنة 
م كما أجمعت على ذلك أكثـر المصـادر التـي    ١٢٧٨عام ) أغسطس(من آب 

، )٣(، وكانت والدته في مدينة الحلة الواقعة بـين الكوفـة وبغـداد   )٢(تحدثت عنه
  :)٥(، وذكرها في قوله)٤(وكانت تسمى الجامعين

  من لنا في الجـامعين تنكَّـرتْ  
 

 ــد ــدها أعالمهــا والمعه   مــن بع
 

نشأ الحلي في أحضان عشيرته السنبسية الطائية التـي كـان لهـا آنـذاك     
                                                        

  .٣/٣٣٥فوات الوفيات  (١)
وقد توصلت إىل التاريخ امليالدي  ١٥ص . ، حممد إبراهيم حوركتاب صفي الدين احللي (٢)

  .بوساطة احلاسوب
وهي حلة قريبة من املوصل، ومل : جانب الصواب حممود رزق سليم عندما حدد مكاا قائالً (٣)

  ).١٨انظر كتابه صفي الدين احللي ص (يذكر مصدره 
  .٢/٢٩٤معجم البلدان  (٤)
  .٧١٩ديوان صفي الدين احللي ص  (٥)
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منزلتها وخصوماتها مع جيرانها، وأحس في نفسه ميالً شديداً إلى الشعر، فأكب 
عنـى  على حفظ نصوصه العباسية واإلسالمية والجاهلية، األمر الـذي جعلـه ي  

  .)١(بتضمين كثير من هذه النصوص في شعره وبعض موشحاته
، وقد مكنت هـذه النشـأة القبليـة    )٢(كما تعلم علم المعاني والبيان والعربية

العربية الفصيحة، وما فيها من منازعات وحروب وفروسية، وما تلقاه من علوم 
لـه بتجارتـه   في مدينته الحلة، وفي غيرها من المدن التي مر بها في أثناء تجوا

: على أيدي علمائها وأدبائها وشعرائها، وما لقيه فيها من كتب اطلع عليها، أقول
مكنته موهبته الشعرية من البروز واالزدهار، وأشار إلى ذلك في مقدمة ديوانـه  

إني كنت قبل أن أشب عن الطوق، وأعلم ما دواعـي الشـوق، لهجـاً    : (إذ قال
  .)٣()ه معنى ولفظاًبالشعر نظماً وحفظاً، متقناً علوم

وفضالً عن ذلك نستطيع من جانب آخر أن نتلمس ثقافته من شعره، الـذي  
يبدو من خالله أنه كان ضليعاً في اللغة، قادراً على صوغ الشـعر دون عنـاء،   
فاهماً ألساليب األقدمين والمحدثين، يستطيع أن يعالج صعبها وسهلها في يسـر  

ي علم البديع والبيان والمعـاني، فقـد نظـم    ومطاوعة، وأنه كان متمكناً أيضاً ف
بديعيته نظم العالم الذي أراد أن يدون معلوماته في هذه الفنـون ومـا اخترعـه    
منها، وقد تجاوزت عنده مائة وخمسين لوناً، ثم شرحها شرح العالم، وذكر أنـه  

  .)٤(قرأ سبعين كتاباً قبل نظمها، وقرأ مائة وأربعين كتاباً قبل شرحها
ي قول الشعر في معارك قومه التي شارك فيهـا بسـنانه ولسـانه    بدأ الحل

مفتخراً وراثياً ومؤججاً لنارها كلما أوشكت أن تخبو، وهكذا جمع بـين الشـعر   
والفروسية، األمر الذي يذكرنا بالشعراء الفرسان في أدبنا العربي، مثل عنتـرة  

أن يكـون   وهذا ما جعله يصل فيما بعد ذلك إلـى . وعمرو بن كلثوم وغيرهما
  .)٥(شاعر العصر على اإلطالق

ونشأته هذه جعلته يربأ بنفسه عن أن يتكسب بشعره كغيره من الشـعراء،  
وآلـه وكبـراء   ) ص(ويعاهد نفسه أال يمدح كريماً وإن جل، ما عدا الرسـول  

                                                        
  .٣٥٥عصر الدول واإلمارات اجلزيرة العربية، العراق، إيران ص  (١)
  .١/٣٥٨البدر الطالع  (٢)
  .٩ديوان احللي ص (٣)
  .١/٣٩٨حنو فهم جديد منصف ألدب الدول املتتابعة وتارخيه  (٤)
  .٣/٣٣٥فوات الوفيات   (٥)
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أنسابه، وأال يهجو لئيماً وإن ذل، وأال ينظم شعراً إال فيما يوجب لـه ذكـراً، أو   
  :وحدد ذلك في قوله يجلب له شكراً،

  كوصــف حــربٍ ورصــف شــربٍ
 

ــبِ     ــبِ قل ــبٍ لقل ــف عتْ   ولط
 

  ــرف ــكرِ ع ــف وش ــرِ إل   وذك
  

ــدبِ    ــدبِ ن ــف ون ــرِ وص   وبك
  

  :وفي قوله أيضاً
  وأعرضتُ عن مدح األنـام ترفعـاً  

 
  ــنهم ــدي م ــان مج ــوى إن ك   س

 
  يـاً مور )١(وقلت كقول ابن الحسين

  
  )٣(مقـدم  )٢(إذا كان مدح فالنسـيب  

  
ولكنه لم يستطع االلتزام بما عاهد عليه نفسه، إذ جرت في موطنه حروب 
قبلية بين أهله وجيرانهم، أوجبت رحلته عن أهله ووطنه، فيمم وجهـه شـطر   
الملك المنصور نجم الدين أبي الفتح غازي األرتقي في مدينة ماردين بديار بكر 

يـه، فاسـتقبله بحفـاوة    ، وكانت أشعاره قد سبقته إل)٤()م١٣٠٠-هـ٧٠٠(عام 
بالغة، األمر الذي أوجب عليه أن يقابل هذا اإلحسان باإلحسـان الـذي يملكـه،    

، وقد علل الحلي مديحه هذا بأنه لم يكن يستجدي به العطاء، )٥(وهو شعر المديح
وبأنه . )٦(وإنما كان يشكر به المعروف الذي ُأسدي إليه، وشكر المعروف واجب

                                                        
  ).هـ٣٥٤-٣٠٣(أي املتنيب، وامسه أمحد بن احلسني  (١)
  .القريب، والنسيب مشتقة من النسب (٢)
  .١٠-٩راجع مقدمة ديوانه ص  (٣)
، وكتاب احللي حملمد إبراهيم حور ص ٣٤كتاب صفي الدين احللي حملمود رزق سليم ص (٤)

٢٩.  
 .١١-١٠مقدمة ديوانه ص (٥)
وهذا صحيح إىل حد كبري، والدليل عليه أنه كان تاجراً غنياً، وكان يفرق بباب امللك املنصور (٦)

  :ما يهبه له حىت أنكر عليه ذلك، فاعتذر اعتذاراً مجيالً قائالً أحياناً
  فو اهللا ما فرقت ما جدت يل به

 
  على الصحب من تيه عراين وال كرب 

 
    ولكنين ملا علمت بأنين

    أقصر عن أداء حقك بالشكر 
    شركت مجيع الصحب فيها لعلها

    تساعد يف شكر يقوم به عذري 
  ).٢٦-٢٥حملمود رزق سليم ص كتاب صفي الدين احللي (
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ــزل   ــان ينــــــــــــــــ   كــــــــــــــــ
  

وكان مديحه هذا للملـك المنصـور   . )٢(نزول الصديق والنسيب )١(ةعند األراتق
  :على نوعين )٣(األرتقي

 
، )٤(وهي التي جعلها كتاباً مفرداً كالديوان، ال يحتمـل الزيـادة والنقصـان   

، وسأتحدث )٥()درر النحور في امتداح الملك المنصور(وجمعها في كتاب سماه 
  .صيل بعد قليل، ألنه موضوع هذه الدراسةعن هذا النوع بالتف

 
وهي قصائد ال تختلف عن مثيالتها من قصائد المديح التي نجـدها لـدى   

  .)٦(أكثر الشعراء، وقد انتخب أحسنها، وأودعها ديوانه
وبعد وفاة الملك المنصور مدح الحلي ابنه الملك الصالح وعدداً من رجـال  

، وبالرغم من أنه قد قضى معظم حياته فـي مـاردين، ألنهـا    )٧(الدولة األرتقية
كانت تتمتع بحياة هادئة نسبياً إذا ما قورنت بغيرها، وفيها بعض بطـون طيـئ   

، )٨(قبيلة الشاعر، وألن بينها وبين الحلة مسقط رأسه صالت قوية وروابط متينة
ـ    ا قبـل  أقول بالرغم من ذلك فإنه استمر في رحالته التجارية التـي عـرف به

                                                        
ينسبون إىل ظهري الدين أرتق بن أكسك من قبيلة الدقر التركمانية اليت انتهت زعامتها إليه،  (١)

وكان أرتق من قواد السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن ثالث سالطني السالجقة، والذي 
  )م١٠٩٢-١٠٧٢=هـ٤٨٥-٤٦٥(حكم بني عامي 

  ).عدهاوما ب ٥٧اإلمارات األرتقية ص (
  .١/٢٩٧حنو فهم جديد منصف  (٢)
هو غازي بن قرا أرسالن بن أرتق، ملك ماردين، حكمها عشرين سنة، تويف عام  (٣)

  ).٣/٢١٧الدرر الكامنة ) (م١٣١٢=هـ٧١٢(
  .١١ديوان احللي ص  (٤)
  .٧٠٥يف اية ديوانه نشر دار صادر ص ) درر النحور(طبع  (٥)
  .١١ديوان احللي ص  (٦)
  .٢٦صفي الدين احللي حملمود رزق سليم صكتاب  (٧)
  .٣٠-٢٩كتاب صفي الدين احللي حملمد إبراهيم حور ص  (٨)



- ٩١  - 

اتصاله باألرتقيين، األمر الذي جعله يبتعد عن ماردين مرات عدة إلـى الشـام   
والحجاز ومصر، وقد مدح في أثنائها الملك الناصر قـالوون سـلطان الدولـة    
المملوكية وبعض رجال دولته، والملك المؤيد إسماعيل أبا الفداء وابنـه الملـك   

، واستمرت به )١(ائه وشعرائهاألفضل في حماة، وكثيرين من أعيان عصره وأدب
ـ ٧٥٠(حياته على هذا النحو إلى أن توفى أوائل عـام   ، فـي  )٢()م١٣٤٩=هـ

  .)٣(بغداد
سمى صفي الدين الحلي بوضوح ممدوحه الذي خصه بـديوان كامـل، أو   

ال يشاركه فيـه مشـارك، وهـو الملـك      )٤(-كما سماه هو نفسه–بكتاب مفرد 
، كما أوضـح أيضـاً أن هـذا الكتـاب     )٥(المنصور نجم الدين أبو الفتح غازي

الخاص كالديوان، إذ ال يحتمل الزيادة أو النقصـان، لكونـه تسـعاً وعشـرين     
قصيدة، كل منها تسعة وعشرون بيتاً على حرف من حروف المعجم، يبدأ فـي  

الملـك   )٦(كل بيت منها به، وبه يختم، ووسـمه بـدرر النحـور فـي مـدائح     
وبالروضـة   )٨(ا الديوان أيضاً بالمحبوكـات ، كما سميت قصائد هذ)٧(المنصور

ألنها قيلت جميعها في مدح ممدوح واحد هو الملك  )٩(للسبب عينه، وباألرتقيات
  .المنصور األرتقي، مثل سيفيات المتنبي وروميات أبي فراس الحمداني

، وهي فتـرة  )١٠(واستغرق نظم قصائد درر النحور من جهد الحلي تسعين يوماً
بالجهد المبذول فيها، األمر الذي يدل علـى شـاعريته ومقدرتـه    قصيرة إذا قيست 

  اللغويـة والبالغيـة المتميـزتين، وإذا قارنـا بــين سـنة نظمهـا، وهـي ســنة        
ـ ٦٧٧(، وعام والدته، وهو عـام  )م١٣٠١=هـ٧٠٠( ، عرفنـا أن  )م١٢٧٨=هـ

عمره كان عند نظمها ثالثة وعشرين عاماً، وهذا يؤكد تميـزه ونبوغـه وغـزارة    
                                                        

  .١/٣٥٨والبدر الطالع  ٣/٣٦٩الدرر الكامنة  (١)
  .٣/٣٥٠فوات الوفيات  (٢)
  .٢/١٣٥تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان  (٣)
  .١١ديوان احللي ص  (٤)
  .املصدر نفسه (٥)
  .، كتاب درر النحور يف امتداح امللك املنصور٧٠٥وان احللي ص عنوانه يف دي (٦)
  .١١ديوان احللي ص (٧)
  .١٠٧املصدر نفسه ص  (٨)
  .٦مقدمة ديوان احللي لكرم البستاين ص (٩)

  .١٣مقدمة شرح الكافية البديعية ص  (١٠)
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  .معارفه
وقد قدم صفي الدين الحلي ديوانه هذا إلى الملك المنصور بقصيدة، مدحـه  

درر (فيها في بداية قدومه إليه في ماردين، وأشار فـي بعـض أبياتهـا إلـى     
موضحاً فضله ومشيراً إلى تميزه ومفتخراً به، بأنه قد بلغ به غاية لـم  ) النحور

  :)١(يدركها أحد من قبله، فقال
ــدها ــد أشــعارٍ فرائ   أهــدي قالئ

 
  حـرٍ عمـق  در نهضتُ به مـن أب  

 
  نظمتُهــا فيــك ديوانــاً أزفُّ بــه

  
   قمدائحاً في سوى علياك لـم تَـر  

  
  تسع وعشرون إن عدتْ قصائدها

  
   فـي النسـق األبيات ومثلُها عدد  

  
  لم أقتنع بالقوافي فـي أواخرهـا  

  
     ـقحتى لزمـتُ أواليهـا فلـم تَع  

  
  ما أدركتْ فصحاء العربِ غايتَهـا 

  
  في مثلهـا سـبقي  قبلي وال أخذوا  

  
  جرتْ لتركض في ميدان حومتهـا 

  
     فـأوقفتهم فـي أوِل الطلَــق قـوم  

  
ومن هذه األبيات يمكننا أن ندرك بوضوح أن الشاعر كان قد رسم خطـة  
ديوانه أو صنعته بشكل هندسي دقيق واع قبل أن يبدأ به، ثم سـار علـى هـذه    

هارة، وأنه أراد بذلك أن يأتي بما لم يستطعه سابقوه من فصـحاء  الخطة بدقة وم
العرب، كما أنه أشار في بيته األخير أيضاً إلى تحديه لمعاصريه الـذين أرادوا  
تقليده في صنيعه هذا، ولكنه سرعان ما أعجزهم في أول الطريق، ومـا تقـدم   

ر فـي أول  يشير بوضوح إلى أنه أراد بديوانه هذا أن يثبـت لمليكـه المنصـو   
تعارفهما تميزه وفضله وشاعريته ومقدرته، وأعتقد أنه نجح في ذلك من خـالل  
المثل األدبية لعصره نجاحاً باهراً، جعل بالط بني أرتق في ماردين مكان إقامـة  
دائمة له، استمرت به إلى نهاية عمره بالرغم مما تخللها من رحالت قريبـة أو  

  .بعيدة
تحدثوا عن درر النحور خاصة، أو درسـوا   وبالرغم من أن الحلي والذين

إلى تأثره بلزوميـات أبـي العـالء     -فيما أعلم–شعره وأدبه عامة، لم يشيروا 
المعري، فإني أعتقد أن هناك صلة وثيقة بينها وبين درر النحـور، وال يضـير   

                                                        
  .١٠٩ديوان احللي ص  (١)
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هذه الصلة ما بينهما من اختالفات، وأن الحلي قد تأثر بالمعري في ديوانه هـذا،  
ى منهجه بعدما أدخل عليه تغيرات زيادة ونقصاناً، وإن لم يشـر إلـى   وسار عل

  .ذلك
  

وقد قام اعتقادي هذا على أمور، أهمها أن من المستحيل أن ال يكون الحلي 
شهرة المعري وقـرب عصـره   : قد اطلع على لزوميات المعري ألسباب أهمها

ى نيـف  من عصر الشاعر، إذ ال يفصل بين وفاة المعري ووالدة الحلـي سـو  
وقرنين فقط، وشهرة اللزوميات وانتشارها، شأنها في ذلك شـأن جميـع آثـار    
المعري، ثم كثرة إطالع الحلي على الشعر واألدب وكثرة حفظه لشعر كثير من 
شعراء العرب النابهين، وهذا واضح في شعره، كما نستطيع أن نضيف إلى مـا  

قامته ورحالته مـن جهـة،   سبق قرب المسافة المكانية بين مكان والدة الحلي وإ
  .ومكان إقامة المعري ورحالته، وإن كانت قليلة من جهة أخرى

ونستطيع أن نجد التأثر والتأثير بين العملين في أن الحلي قـد جعـل روي   
على حروف العربية حتى اسـتغرقها، ثـم رتبهـا    ) درر النحور(قصائد ديوانه 

المنهج كان المعري قـد  ترتيب هذه الحروف في المعجم، وعلى هذه الخطة أو 
، وإن كان بين الترتيبين اخـتالف، إذ جعـل   )١(سار من قبل في لزومياته غالباً

، بينما جعلها الحلي بعـد  )٢(المعري األلف بعد الهمزة، أي جعلها الحرف الثاني
، فضالً عن ذلـك فـإن   )٣(الواو وقبل الياء، أي جعلها الحرف الثامن والعشرين

أللف حرفاً بعينه في جميع مقطوعاته وقصائده فـي هـذا   المعري لم يلتزم قبل ا
الباب، وإن التزم قبلها أحرفاً معينة في أبيات كل قصيدة أو مقطوعة على حدة، 

 )٦(والنـون ثالثـة   )٥(، والراء تارة ثانيـة )٤(فمثالً قد التزم قبلها الضاد تارة أولى
حرفاً واحداً، وهـو  وهكذا، بينما التزم الحلي قبل األلف في جميع أبيات قصيدة 

الالم، وهناك فارق آخر بينهما في التسمية، فقد سماها المعري باسـمها، وهـو   
                                                        

  .١/٤٠شرح لزوم ما ال يلزم   (١)
  .٣/١٩١املصدر نفسه  (٢)
  .٧٥٩انظر ديوان احللي ص  (٣)
  .١/١٩١شرح لزوم ما ال يلزم  (٤)
  .٢٤١-٢٠٥-٢٠٠-١/١٩٣املصدر نفسه  (٥)
  .١/٢٢٩املصدر نفسه  (٦)
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، والحقيقة أنه ال وجود لحـرف بهـذا   )١()الالم ألف(األلف، بينما سماها الحلي 
حرفان منفصالن، والنطق الصـحيح لهمـا   ) الالم ألف(االسم في العربية، وإنما 

، وعلل سبب ورود الـالم  )٢()الم ألف(ني عن قول ، ونهى ابن ج)ما(بزنة ) ال(
وهناك أيضاً خالف آخر بينهما فـي التسـمية،   . )٣(قبل األلف تعليالً علمياً دقيقاً

فصـل الهمـزة وفصـل األلـف     : فقال) الفصل(وهو أن المعري قد أطلق لفظ 
قافيـة الهمـزة وقافيـة البـاء     : فقال) القافية(بينما أطلق الحلي لفظ  )٤(وغيرها

  .)٥(غيرهاو
وفضالً عن ذلك فإن اللزوميات ودرر النحور مشـتركان فـي التسـمية،    
فالمعري سمى لزومياته في مقدمته تأليفاً، وسماها مرة أخرى كتاباً، ألنـه قـد   
ألفها على شكل التآليف والكتب، فقد قسمت إلى أبواب، وقسمت األبـواب إلـى   

ووزع على هـذا الطـراز   فصول، وهل هناك ديوان قبل اللزوميات نظم شعراً، 
، وقد سار الحلي )٦(إلى أبواب وفصول كما يصنع أصحاب النثر بتآليفهم وكتبهم

على هذا أيضاً، فسمى درر النحور بالكتاب، األمر الـذي يـدل علـى تـأثره     
ومما يدل على ذلك أيضاً أنه اتفق مع المعري في الغاية أيضـاً، فقـد   . بالمعري

ه أن يأتي بما لم يأت به أحد قبله، وذلـك بـأن   كانت غاية المعري من لزوميات
يغلو في الصنعة، ويتكلف فيها إلى ما لم يسبق إليه، حتى يبدو فضـله وتميـزه   

  :)٨(، وهذه أيضاً غاية الحلي التي أعلنها بوضوح قائالً)٧(على غيره
  ما أدركتْ فصحاء العربِ غايتَهـا 

 
  مثلي وال أخذوا في مثلهـا سـبقي   

 
                                                        

  .٧٥٩ديوان احللي ص  (١)
  .١/٢٤سر صناعة اإلعراب  (٢)
إن سبب ورود الالم قبل األلف هو عدم إمكان االبتداء باملدة الساكنة، وقد : قال ابن جين (٣)

تريت الالم دون سائر احلروف ألن واضع اخلط أجراه يف هذا على اللفظ، ألنه أصل اخلط، اخ
واخلط فرع على اللفظ، فلما رآهم قد توصلوا إىل النطق بالم التعريف بأن قدموا قبلها ألفاً، 

الماً توصالً إىل النطق باأللف الساكنة، فكان يف ذلك ضرب من ) ال(قدم قبل األلف يف 
  ).١/٤٤سر صناعة اإلعراب . (بني احلرفني املعاوضة

  .١٩١-١/٥٣شرح لزوم ما ال يلزم  (٤)
  .٧٠٧-٧٠٥ديوان احللي ص  (٥)
  .٣٩٨الفن ومذاهبه يف الشعر العريب ص  (٦)
  .٤٠-١/٣٩شرح لزوم ما ال يلزم  (٧)
  .١٠٩ديوان احللي ص  (٨)
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  جرتْ لتركض في ميدان حومتها
  

  هم فـي أوِل الطلَــق قـوم فـأوقفْتُ   
  

وانطالقاً من غاية الحلي اآلنفة الذكر، نجده قد أخذ الفكرة مـن المعـري،   
وسار بها مغالياً في طريق تصنعه الخاصة، وأضفى عليها مـا يميزهـا عـن    
اللزوميات من زيادة أو نقصان، وما يسمها بميسمه لتصبح له خالصـة، فممـا   

ده على المعري من تصنع أنه التزم عدداً معيناً من األبيات في كـل قصـيدة   زا
وهو تسعة وعشرون بيتاً، وهذا العدد مساو لعدد قصائد الديوان، والتي تتسـاوى  

بينما نجد المعري لـم يلتـزم عـدداً معينـاً لقصـائد      . مع أحرف اللغة العربية
  .ل الروي واحداللزوميات ومقطعاتها، وال لعدد أبيات كل منها داخ

ومن زياداته على المعري أيضاً أنه التزم بأن يبدأ كل بيت من أبيات كـل  
بحرف الروي الذي انتهى به البيـت، األمـر   ) درر النحور(قصيدة من قصائد 

  :)١(الذي جعلها محبوكة، ينتهي كل منها بالحرف الذي بدأ به مثل
  سومٍ أصبحتْحثَّ الكؤوس إلى ج

 
ــريكةَ األرواحِ  ــدام ش ــا الم   فيه

 
 )٢(وكذلك نجده قد التزم أيضاً التصريع في البيت األول من كـل قصـيدة  

  .)٣(وهو ما لم يلتزمه المعري في لزومياته
وفضالً عما تقدم نجد عنده التزاماً في منهج القصيدة، فقد التزم أن يبدأ كالً 

ـ  . منها بمقدمة في التغزل أو الخمر أو غير ذلك ن وسأتحدث عن هذا بشـيء م
  .)٤(التفصيل بعد قليل

والتزامه بالمقدمة هذه جعله يلتزم التزاماً آخر، وهو بيـت االنتقـال مـن    
، وسأتحدث عنه أيضـاً فيمـا   )٥(المقدمة إلى المديح، أو ما سماه ببراعة التخلص

  .بعد
مـن  ) درر النحـور (وبعد زيادات الحلي اآلنفة الـذكر، والتـي ميـزت    

بعض أنواع التصنع في اللزوميـات، مثـل    اللزوميات، نجده قد أحل نفسه من
                                                        

  .٧١٥املصدر نفسه ص  (١)
  .وما بعدها ٧٠٥وان احللي ص راجع مطالع قصائد درر النحور يف دي (٢)
  .راجع مطالع اللزوميات ومقطعاا (٣)
  .راجع مقدمات قصائد درر النحور (٤)
  .١٣٠شرح الكافية البديعية ص  (٥)
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التزام المعري فيها بأن يأتي الحرف روياً لقصائد ومقطعات مضموماً، ثم رويـاً  
لقصائد ومقطعات أخرى مفتوحاً، ثم روياً ألخرى مكسوراً، ثم رويـاً ألخـرى   
ساكنة، األمر الذي جعل اللزوميات تنقسم إلى مائة وثالثة عشر فصـالً، لكـل   

فصول، وهي على حسب حاالت الروي من ضـم وفـتح وكسـر    حرف أربعة 
، ومثـل  )١(وسكون إال األلف وحدها فلها فصل واحد، ألنها ال تكون إال سـاكنة 

التزام المعري أن يكون في قافية كل بيت ما ال يلتزم من ياء أو ثـاء أو غيـر   
  .)٢(ذلك من الحروف
نع الحلي في درر فضالً عما أشرنا إليه من تأثر وتأثير بين تص–ونستطيع 

أن نجد مظهـراً آخـر لتـأثر الحلـي      -النحور وتصنع المعري في اللزوميات
بالمعري، وهو الغلو بالتصنع البديعي، والحق أن هذا األمر يشـترك فيـه مـع    
الحلي جميع من سار على خطاه من عصر المعري إلى عصر الحلي وما بعـده  

صبحت مهـارة الشـاعر أن   عامة، إذ أصبح الفن صعوبة وتعقيداً خالصين، وأ
، ألنهما كانا بدع هـذه  )٣(يصيب في شعره حظاً من هذه الصعوبة أو ذلك التعقيد

العصور، األمر الذي جعل أبا العالء وغيره يصعبون في فنهم ووسائله وأبوابـه  
، وذلك ألن الفن الصحيح في رأيهم هو الـذي  )٤(التي يدخلون منها إلى صناعته

، وقد كان للمعري وزنـه فـي مسـيرة    )٥(العسر والمشقةتتميز وسائله وأدواته ب
األدب العربي، األمر الذي جعل كثيراً من الشعراء واألدباء يسيرون في طريقه 
محاولين أن يخطوا خطوات أخرى فيها، ولم يكن أكثرهم يملكون جـزءاً ممـا   
كان يملكه المعري من قدرات، األمر الذي كان له آثـاره السـلبية فـي األدب    

ربي شعره ونثره، ومهما يكن من أمر فإن الحلي لم يكن من هذه األكثريـة،  الع
وإنما كان من األقلية التي كانت تملك قدرات جيدة، وإن كانـت ال تسـتطيع أن   
تشق غبار قدرات المعري، وهذه وهبته جناحين قويين استطاع بهما أن يحلـق  

ولكنهـا تبقـى    في سماوات، لم يستطع أن يصل إليها كثير من شعراء عصره،
بـديهي،   -كما أعتقـد –سماوات من الصنعة التي تتسم بالغلو والصعوبة، وهذا 

ألن الشاعر عامة هو ابن بيئته ينظم الشـعر إلـى أبنائهـا مـن معاصـريه،      
                                                        

  .١/٥٢شرح لزوم ما ال يلزم  (١)
  .١/٤١املصدر نفسه (٢)
  .٤٠٢الفن ومذاهبه يف الشعر العريب ص  (٣)
  .٤٠٠املرجع نفسه ص  (٤)
  .سهاملرجع نف (٥)
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ليستحسنوه واضعاً نصب عينيه المثل الفنية السائدة يسير تحت ظاللها، وال شك 
القاعدة، ولكن أية قاعدة خلت مـن  في أننا من الممكن أن نجد من شذ على هذه 
إن الشاعر لـيس شـاعراً ألنـه    : االستثناءات، وقد صدق طه حسين عندما قال

يقول فيحسن، وإنما هو شاعر ألن قوله الحسن هـذا يمثـل عواطـف الـذين     
يسمعونه ويقرؤونه، ويرضيهم ويقع من نفوسهم موقع اإلعجاب، ولـم يرضـك   

في نفسك، ويالئم عاطفة مـن عواطفـك،    البيت من الشعر إال ألنه يوافق هوى
وكان هوى أهل العصر وعـواطفهم  . )١(ويرضي حاجة من حاجاتك إلى الجمال

ونظراتهم الجمالية قد تطورت حتى تبلورت على شكل متميز عما كان قبلها، أو 
عما أتى بعدها في العصر الحديث، وأي شـعر كـان سـيخالف هـذا الهـوى      

م تكن لتكتب له الحياة، وإذا كتبت له الحياة، فلن والعواطف والنظرات الجمالية ل
تكون حياة بالمعنى الكامل للكلمة، كما لن يكون هذا إال بصعوبة بالغة قريبة من 
االستحالة، وخالصة األمر أن أثر البيئة في الشعراء وأشعارهم ومـثلهم الفنيـة   

  .)٢(وغير ذلك حقيقة بديهية ال يمكن إنكارها
الحديث عن التأثر والتأثير بين المعري والحلي، أعتقـد  وبعد ما انتهينا من 

أن الحلي قد تأثر في التصنع الهندسي لدرر النحور، الذي يبدو مثـل الشـجرة   
التي يتفرع من جذعها تسعة وعشرون غصناً، ويتفرع من كل غصـن تسـعة   
وعشرون غصيناً أو ورقة، وذلك إذا تخيلنـا درر النحـور جـذعاً، وقصـائده     

أعتقد أنه تأثر في ذلك بفن : أقول. بيات كل قصيدة غصيناً أو أوراقاًغصوناً، وأ
شعري آخر، هو المشجر، وهو نوع من النظم يجعل في تفرعـه علـى أمثـال    
الشجرة، وسمي مشجراً الشتجار بعض كلماته ببعض، وذلك أن يـنظم البيـت   

ية التـي  الذي هو جذع القصيدة، ثم يفرع في كل كلمة منه تتمةً له من نفس القاف
نظمه بها، وهكذا من جهتيه اليمنى واليسرى، حتى يخرج منـه مثـل الشـجرة    
ويشترط فيه أن تكون القطع المكملة كلها من بحر البيت الذي هـو مـن جـذع    

ولعله أخذ التسـمية ممـا يسـمونه    . القصيدة، وأن تكون على روي قافيته أيضاً
، )٣(الجملة في الترتيـب  بشجرة النسب، إذ هما متشابهان في الوضع متفقان على

                                                        
  .٣٧٢حديث األربعاء ص  (١)
  .١٢احلركة الشعرية زمن املماليك  (٢)
  .٤٢٠-٣/٤١٩تاريخ آداب العرب الرافعي  (٣)



- ٩٨  -  

، وتبعه فـي  )١(وأرجع الرافعي تاريخ اختراعه إلى القرن الحادي عشر الهجري
، ولم يشر إلى ما أشار إليه الرافعي من أن لـه أصـالً   )٢(ذلك بكري شيخ أمين

قديماً، وهو بيت شعر منسوب لبديع الزمان الهمذاني، وهو من نـوع المشـجر   
واحـدة ال مـن جهتـين كمـا اصـطلح عليـه       عينه، إال أنه يتفرغ من جهة 

، وإذا كان األمر كذلك، فإن تأثر درر النحـور بالمشـجر بشـكله    )٣(المتأخرون
الكامل مستحيل ألنه قبل المشجر بقرون عدة، ولكن الحقيقة غيـر ذلـك، إذ ِإن   
اختراع المشجر يعود إلى الربع األخير من القرن الرابع الهجري، الحادي عشر 

، نظـم  )االسـكندراني (شاعر مصري فاطمي مجهـول، اسـمه    الميالدي وإلى
قصيدة فريدة في بابها في الشعر العربي، وهي الموسومة بذات الدوحة، وعـدد  
أبياتها سبعة وعشرون بيتاً، أتبعها بالدوحة أو المشـجر مـن الـوزن والقافيـة     
نفسيهما، وقد كتبت على شكل شجرة، وعدد أبياتها خمسة عشر بيتاً، بيت فـي  

لوسط يمثل الجذع، تنبثق من يمينه سبعة أبيات، ومـن يسـاره سـبعة أبيـات     ا
أخرى، ولم يعرف أحد من شعراء العربية قد سبق هذا الشاعر الفـاطمي إلـى   

وهذه الحقيقة التي توصلت إليها ترجح اعتقادي القائل بتأثر الحلي بفـن  . )٤(ذلك
الشعر واألدب، وكثرة المشجر هذا، ويزيد اعتقادي قوة كثرة إطالع الحلي على 

  .حفظه لهما، وتعدد رحالته وغير ذلك
وبعد هذه المقارنة بين التصنع في درر النحور مـن جهـة، واللزوميـات    
والمشجر من جهة أخرى، أود أن أتلمس آثار تصنع الحلي فـي درر النحـور،   

  :وأستطيع أن أقسمها إلى نوعين

 
، وهو تصنع منهجي أو هندسـي  ويتضمن تصنعاً خاصاً اختص به الحلي

كلي، انتظم درر النحور من أوله إلى آخره، أفاد صفي الدين الحلي فيـه مـن   
تصنع المعري واالسكندراني من غير أن يشير إلى ذلك، وطوره أو انطلق منـه  
ليصل إلى تصنع جديد يميزه عنهما، ويوصله إلى ابتداع لم يسبق إليه، سأتحدث 

                                                        
  .املرجع نفسه (١)
  .١٨٢مطالعات يف الشعر اململوكي والعثماين ص  (٢)
  .٣/٤٢٠تاريخ آداب العرب الرافعي  (٣)
  .١٧٤-١٧٣يف أدب مصر الفاطمية  (٤)
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  :بعدما أشرت إليه بإيجاز من قبل، وهوعن هذا بشيء من التفصيل 
أن الحلي قد جعل عدد قصائد درر النحور تسعاً وعشرين علـى عـدد   -١

  .حروف العربية
التزم في كل قصيدة عدداً معيناً من األبيات، وهو تسعة وعشرون بتيـاً  -٢

  .)١(ال تنقص وال تزيد
التزم أن يكون روى كل قصيدة على حرف من حروف المعجم، وهـو  -٣

لتزام صعب، وخاصة في القصـائد ذوات القـوافي النفـر كـالجيم     ا
، كما يـزداد هـذا   )٣(والصاد والضاد والهاء األصلية والواو )٢(والزاي

االلتزام صعوبة في القصائد ذوات القوافي الحوش، التي تهجـر فـال   
أراد . )٥(، مثل الثاء والخاء والذال والشين والظـاء والغـين  )٤(تستعمل

اللتزام أن يظهر ثراءه اللغوي وغنـى معجمـه وعلمـه    الشاعر بهذا ا
يجـب أن ننظـر    -كما أعتقد–وفضله، وقد وفق إلى هذا الهدف، ألننا 

إلى قصائد القوافي النفر والحوش في درر النحور من خـالل الهـدف   
الذي أراده صاحبها، وذلك ألنه لو أراد إظهار شاعريته ورقتهـا ومـا   

  .ار القوافي الذلل الجميلة الموسيقيةإلى ذلك لكان باستطاعته أن يخت
وبناء على هذا أستطيع أن أزعم قد وفق توفيقاً كبيراً في نظمه على هـذه  
القوافي، وإن أساءت إلى مستوى درر النحور األدبي والفني غالباً، إذ ال بد لـه  
منها كي يكتمل البناء الفني الذي رسمه لعمله هذا، وقد اضـطر، وهـو يسـلك    

الوعر للقوافي النفر والحوش، إلى أن يستعمل بعـض الكلمـات    المسلك الضيق
، وأعتقـد أن هـذا   )٦(المعجمية الغريبة النادرة أو المهملة، مثل ملظـاظ ودالظ 

بديهي هنا من جهة، فمن أين يستطيع الشاعر أن يأتي بتسـع وعشـرين كلمـة    
أعتقـد فـي   كثيرة االستعمال منتهية أو مبتدئة بالظاء أو الغين أو أمثالها، كمـا  

                                                        
يف قصيدة الزاي وقصيدة العني وبيتان ناقصان يف قصيدة الظاء، وسبعة أبيات هناك بيت ناقص  (١)

  .ناقصة يف قصيدة الياء من طبعة دار صادر لديوان احللي
  .١/٤٩شرح لزوم ما ال يلزم  (٢)
  .١/٥٩املرشد إىل فهم أشعار العرب  (٣)
  .١/٤٩شرح لزوم ما ال يلزم  (٤)
  .١/٦٣املرشد إىل فهم أشعار العرب   (٥)
  .٧٣٨ديوان احللي ص  (٦)
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الوقت المناسب أنه قصد إلى ذلك قصداً في بعض األحيـان، ليظهـر مقدرتـه    
اللغوية، والدليل على ذلك أنه قد أتى بهذه األلفاظ الغريبة في حشو بعض أبياتـه  

  :)١(في قوله) نغوة(من غير اضطرار، مثل كلمة 
  غارةٌ لم يخفْ بها زجـر قـومٍ  

 
  ليس تخشـى األسـود نغـوةَ ثـاغِ     

 
ؤكد هذا أيضاً استخدامه أحياناً للشذوذ النحوي إلظهار مقدرته النحويـة،  وي

  :)٢(بقوله) أومأت(مثل حذف الهمزة المتوسطة في 
  أومتْ إلي مشـيرةً أن ال تخـفْ  

 
 ــاء ــي ذرى العلي ــك ف   وابشــر فإن

 
، )٤(يخطئه والحق على أنه على صواب )٣(األمر الذي جعل بعض الباحثين

التي تلحق الفعل فيها عالمة تثنيـة أو   )٥()أكلوني البراغيث(لغة ومثل استعماله ل
  :)٦(جمع في قوله

 موجوداً نظمتُ بـه ثلكلو كان م  
 

  )٧(أضعافَ ما نظموا فيه ذوو الطوِل 
 

بيد أن هذا ال يعني أن الحلي كان من هـواة التقعـر واسـتعمال األلفـاظ     
لدرر النحور ورغبته فـي إظهـار   المهملة والغريبة، وإنما اضطره البناء الفني 
بل الحقيقة أنه كـان يكـره ورود   . مقدرته اللغوية والنحوية إلى ذلك كما أسلفت

مثل هذه األلفاظ بأشعاره في غير درر النحور، وقد عبر عن ذلك في رده علـى  
وقـد  . ال عيب فيه سوى قلة استعماله للغة الغريبـة : من عاب عليه شعره قائالً

  :)٨(قال فيه
  ــدردبيس ــون وال ــا الحيزب   إنم

 
ــا والنُقــاخُ والعطْلَبــيسوالط    خَ

 
                                                        

  .٧٤٢املصدر نفسه ص  (١)
  .٧٠٦املصدر نفسه ص  (٢)
  .١/٤٢٥انظر كتاب حنو فهم جديد منصف  (٣)
مث إذا يف قراءة الزهري لقوله تعاىل ) جتأرون(وأصلها ) جترون(ألنه خفف اهلمزة بإلغائها مثل  (٤)

مثل يسلون ويسمون يف يسألون ونظائره كثرية قوية ) ٥٣النحل ( مسكم الضر فإليه جتأرون
  ).٢/١٠انظر احملتسب البن جين . (ويسامون

  .٢١٣انظر شرح شذور الذهب البن هشام ص  (٥)
  .٧٥٠ديوان احللي ص (٦)
  ).ذوو(نظموا و ) واو(الشاهد يف  (٧)
  .٦٢٤املصدر نفسه ص  (٨)
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  والسبنْتَى والحقْص والهِيقُ والهِجـ
  

 والعســطوس والطرقســان رس  
  

ــا    ــامع منه ــر المس ــةٌ تنف   لغ
  

   حين تُروى وتشـمئز النفـوس  
  

ـ     وقبـيح أن يــذكر النـافر الوحــ
  

 المــأنوس منهــا ويتــرك شــي  
  

ــديم  ــب ق ــذا كثي ــولي ه ــن ق   أي
  

ـ      دموسومقــالي عقنقــٌل قَـ
  

التزم تصريع البيت األول من كل قصيدة، مثل قوله فـي مطلـع القصـيدة    -٤
  :)١(الكافية

   أسـراك كُفِّي القتاَل وفُكِّـي قيـد  
 

 ما فعلتْ بالناسِ عيناك ٢(يكفيك(  
 

التزم أن يبدأ كل بيت من كل قصيدة بحرف الروي الذي انتهى بـه، أي أن  -٥
  :)٣(بيات درر النحور محبوكة جميعها، مثلتكون أ

  بكر إذا زوجـتْ بالمـاء أولـدها   
 

  أطفاَل در على مهد من الـذهبِ  
 

وال شك أن هذا االلتزام قد زاد في ضيق المسـلك ووعورتـه وصـعوبة    
  .اختيار الكلمات

  .التزم غرضاً واحداً رئيساً لم يتجاوزه إلى غيره، وهو المدح-٦
مدوح واحد، وهو الملك المنصور نجم الدين أبو الفـتح غـازي   التزم مديح م-٧

األرتقي، وهاتان الوحدتان، وحدة الغرض ووحـدة الممـدوح، جعلتـا درر    
النحور بالغ الصعوبة، وخاصة إذا ذكرنا أنه قد أتم قصائده في مدة قصـيرة  
قياسية، ولكن على الرغم مما بذله من جهد فني كبير، فإننا نجد في قصـائده  

اراً لكثير من معاني المدح التي مدح بها الملك المنصور، مثل الشـجاعة  تكر
والقوة والبأس والعزم والحزم والتقوى وحماية الجار واألدب ورعاية أهلـه  
وغير ذلك مما يستطيع المرء أن يلحظه من غير عناء، عندما يقرأ أكثر من 

فسه، ما بذله قصيدة في درر النحور، كما يلحظ مع ذلك أيضاً، وفي الوقت ن
الشاعر من جهد جبار، ليعرض معانيه المتكررة فـي معـارض متنوعـة    

                                                        
 .٧٤٧املصدر نفسه ص  (١)
  وما بعدها ٧٠٥ص  انظر مطالع قصائد درر النحور يف ديوان احللي (٢)
  .٧٠٧املصدر نفسه ص (٣)
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مختلفة، يتميز بعضها عن بعض، ولنأخذ على ذلك مثاالً واحداً، وهو الكرم، 
  :فنجده يعرضه في معارض كثيرة، هذه بعضها من قصائد مختلفة

علـــى أعداِئـــه قَـــمن أســـيافُه  
 

    ــراء ــى الفق ــم عل عن ــه   )١(وأكفُّ
 

     مـن يـده الجـود تـدفَّق بحـر بحر  
  

  )٢(فأصبح الملْك يزهو زهـو معتجـبِ   
  

    ـنببذل النـدى قبـل السـؤال وم باد  
  

  )٣(في دولة الترك أحيا ذمـةَ العـربِ   
  

  تبكــي خزائنُــه علــى أموالــه   
  

 قلــبٍ دائــم الحســرات ــر٤(مــن ح(  
  

ــه أ ــى مال ــتْ عل ــدي مكارمــهجنَ   ي
  

  )٥(فال يبيـت بطـرف غيـرِ منـزعجٍ     
  

  جعلْتَ جـودك دون الوعـد معترضـاً   
  

  )٦(ووعد غيرِك ضـيقٌ غيـر منفـرجِ    
  

ــه    ــم بربع ــل إذا أل ــامي النزي   ح
  

ــماحِ   ــوده الس ــام بج ــي األن   )٧(محي
  

  خليفـةُ عصــرٍ لـيس ينســخُ جــوده  
  

ــخُ   ــه المتناس ــه مالُ ــاظ من   )٨(ويغت
  

  وداً حكى الطوفان فاعتصـمتْ رسمتَ ج
  

  )٩(منـه الخالئـقُ بـاأللواحِ والدسـرِ     
  

إننا نجده قد حاول أن يضفي على صفة الجود في كل بيـت مـن األبيـات      
السابقة ميزة من حيث المعنى أو البيـان أو البـديع، لتسـمها بخصوصـية     

  .تميزها عن سواها، وال يخفى ذلك الجهد الكبير الذي بذله في سبيل ذلك
اعاً للمنهج التقليدي للقصـيدة العربيـة،   التزم مقدمة في بداية كل قصيدة إتب -٨

                                                        
  .٧٠٦املصدر نفسه ص  (١)
  .٧٠٨املصدر نفسه ص  (٢)
  .٧٠٨املصدر نفسه ص  (٣)
  .٧١٠املصدر نفسه ص  (٤)
  .٧١٣املصدر نفسه ص  (٥)
  .٧١٤املصدر نفسه ص  (٦)
  .٧١٦املصدر نفسه ص  (٧)
  .٧١٨املصدر نفسه ص  (٨)
  .٧٢٤املصدر نفسه ص  (٩)
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وبالرغم من أن هذا قيد آخر ألزم به الحلي نفسه، إال أنه حـاول أن يتغلـب   
على ذلك وعلى سلبيات التكرار في تسعة وعشرين قصـيدة بشـيء مـن    
التنويع في عنصري المقدمات الرئيسين، وهما التغزل والخمرة، بتنويعهمـا  

، وبالذكر تـارة  )١(إليهما، فقد تغزل باألنثى تارة أو المزج بينهما أو اإلضافة
ومـن جهـة   . )٣(، كما أتى التغزل أيضاً عاماً يصلح للجنسين معـاً )٢(أخرى

، واسـتوى  )٥(، وعذرياً عفيفاً تارة أخرى)٤(أخرى أتى التغزل صريحاً تارة
في الصراحة والعفة المذكر والمؤنث على حد سواء، ومن جهة ثالثة مـزج  

أو بالحماسة والفخر، وخاصـة   )٦(اناً بوصف الرحلة إلى الممدوحالتغزل أحي
أو  )٩(أو بوصف الطبيعة )٨(، أو بالخمر)٧(كان له ماض في الفروسية والقتال

وأما بالنسبة إلى المقدمة الخمرية فقد مزجها بوصف النـدمان  . )١٠(بالحكمة
جعـل  ، وفضالً عما سبق نجـده قـد   )١١(والطبيعة والقيان والسقاة والتغزل

في شوقه لبالده التي اضطر لمغادرتها ولذكرياتها فيهـا،   )١٢(قصيدة الميمية
  .وال شك أن هذا قد تطلب منه جهداً فنياً كبيراً

وهذه المقدمة التي تختلف عن الغرض الرئيس للقصيدة مضـموناً فرضـت   -٩
 على الحلي التزاماً آخر، وهو حسن االنتقال منها إليه، وجودة ربطهما معـاً 
من غير أن يشعر اإلنسان بوجود انقطاع بينهما، والحقيقة أن الشـاعر قـد   
وفق في ذاك أيما توفيق، ويمكننا أن نختار أية قصيدة لنرى دليـل ذلـك، إذ   
كل منها يصلح مثاالً، األمر الذي يدل على شاعريته، ونكتفي هنـا بمثـال   

                                                        
  .٧٤٣نفسه ص املصدر (١)
  .٧٦١املصدر نفسه ص  (٢)
  .٧٢١املصدر نفسه ص  (٣)
  .٧٢٢املصدر نفسه ص  (٤)
  .٧٣٣-٧٢٧املصدر نفسه ص  (٥)
  .٧٤٧املصدر نفسه ص  (٦)
  .٧٥٣-٧٠٥املصدر نفسه ص  (٧)
  .٧٢٥املصدر نفسه ص  (٨)
  .٧٣٥املصدر نفسه ص  (٩)

  ٧٤١املصدر نفسه ص  (١٠)
  .٧٢٩-٧٢٧-٧١٥-٧٠٧املصدر نفسه ص (١١)
  .٧٥١املصدر نفسه ص  (١٢)
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  .)١(واحد هو قوله بعد ذكر هجر الحبيبة له والشكوى من الزمان
  قبيح بنا ذم الزمـان وإن جنـى  

 
   تُـقإذا كان فيه مثُل غازي بـن ُأر  

 

 
ويتضمن تصنعاً عاماً مشتركاً بين صفي الدين الحلي وغيره من معاصريه 
وسابقيهم والحقيهم ممن ساروا في شعاب التصنع، واتخذوه لهم مذهباً وطريقـاً،  

من سواه من جهة، وممن مال إلى الجنـاس   وإن كان الحلي ممن أوغل فيه اكثر
ميالً عظيماً مع عدم إهماله لغيره من ألوان التصنيع، ومن الجـدير بالـذكر أن   
الجناس والطباق كانا في القرن السادس الهجري يؤلفان مذهباً فنياً، سـار كثيـر   
من الشعراء تحت لوائه، ثم تطور األمر في القرن السـابع الهجـري، فأهمـل    

عض اإلهمال واشتدت العناية بالجناس، وكثرت حوله المؤلفات، وكـان  الطباق ب
يقابله مذهب آخر، هو مذهب التورية واالنسجام، أو مذهب السحر الحالل، كما 
اصطلح على تسميته، ويمكن أن نتبين فيه اتجاهين، ظهر أولهما في مصر على 

الفـاطمي منـذ   يد القاضي الفاضل، مع أن التورية كانت شائعة قبله في العصر 
وظهر االتجاه الثاني في الشام على يـد الشـرف   . أوائل القرن الخامس الهجري

األنصاري الذي طبع التورية بطابع االنسجام والسهولة، ثـم نـتج مـن هـذين     
. )٢(االتجاهين مذهب واحد على يد ابن نباته الذي قضى حياته بين الشام ومصر

اس ابتعدوا عن التورية بعـداً تامـاً،   وهذا ال يعني مطلقاً أن شعراء مذهب الجن
وأن شعراء مذهب التورية لم يودعوا الجناس أشعارهم، وإنما يعني أن تركيـز  
أهل المذهب األول كان على الجناس والطباق مع استخدامهم للتورية ولغيرهـا  
من المحسنات البديعية، وكذلك يعني أيضاً أن تركيز أهل المذهب الثـاني كـان   

ع استخدامهم للجناس والطباق ولغيرها من المحسـنات، بـل إن   على التورية م
واحداً من أشد أعداء الجناس، وهو ابن حجة نقل عن الشهاب محمـود الحلبـي   

إنما يحسن الجناس إذا قل وأتى في الكالم عفواً من : قوله الذي وافقه عليه، وهو
النـاظم أن  غير كد وال استكراه، وال بأس به في مطالع القصائد إن تعذر علـى  

عامـة،  ) الحلّي(ومما تقدم نرى قوة تيار التصنع في فترة حياة . )٣(يركبه تورية
                                                        

  .٧٤٥املصدر نفسه ص (١)
  .٤٤٥ - ٤٤٤، واحلركة الشعرية زمن املماليك ص ٦٧١أدب الدول املتتابعة ص  (٢)
 .٢١ – ٢٠خزانة األدب للحموي ص  (٣)
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  .وقوة مذهب الجناس في العراق من جهة، وفي الشام ومصر من جهة أخرى
وفضالً عن ذلك البد أن أشير إلى أن الحلـي لـم يكـن هاويـاً للتصـنع      

سب، وإنما كان إلى جانـب  البالغي، يغلو فيه، ويكثر منه كغيره من الشعراء فح
ذلك بالغياً محترفاً من أكبر أرباب مذهب الجناس، ولـه تـآليف بالغيـة فيـه     

، )١( )الدر النفيس في أجناس التجنيس(خاصة وبالبالغة عامة، منها نثري، وهو 
وقد أوصل فيـه عـدد    )٢()الكافية البديعة في المدائح النبوية(ومنها منظوم، وهو 
، وقد عد كثير من البـاحثين  )٣(مئة وأربعين كما مر من قبل الفنون البالغية إلى

الكافية البديعة هذه أول بديعية في علم البالغة وجعلوها سابقة لبديعية ابن جـابر  
،  وقـد  )الحلة السيرا في مدح خير الـورى (األندلسي محمد بن  أحمد، واسمها 

 )٥(البديعية اآلنفـة الـذكر  ، والثالث هو شرح الكافية )٤(اشتهرت ببديعية العميان
الذي ألفه، ألن الكافية قد اتسمت بالتركيز واإليجاز، األمر الذي جعلها بحاجـة  
ماسة لهذا الشرح حتى تفهم، وكان هذا الشرح نتيجة سبعين كتاباً لم يعـد منهـا   

فإذا أضفنا إلى ما سبق أن الحلي . )٧(، وقد ذكرها مفصلة في نهاية الشرح)٦(باباً
تقد أن أحق العلوم بالتقديم وأجدرها باالقتباس والتعلـيم بعـد معرفـة اهللا    كان يع

العظيم معرفة حقائق كالمه الكريم وفهم ما ُأنزل في الذكر الحكـيم، وال سـبيل   
إلى ذلك إال بمعرفة علم البالغة وتوابعها من محاسن البديع اللتين بهما يعـرف  

إذا أضفنا : أقول. )٨(والبرهان بالدليل) (وجه إعجاز القرآن وصحة نبوة محمد
ذلك إلى ما سبق نستطيع أن نعرف مدى عمق الجانب البالغي لديه، األمر الذي 
يجعل تأثره به في أثناء نظمه لشعره أمراً بديهياً، ويجعل هذا التـأثر عظيمـاً،   

  .وخاصة في درر النحور
وأعتقد أن من األفضل أن أعتمد في حديثي عن هذا النوع مـن الصـنعة   
العامة المشتركة على تسميات الحلي نفسه ألنواعها المختلفة، وعلى شرحه لهـا  

                                                        
  . ٣٠مقدمة شرح الكافية البديعة ص  (١)
  .٦٨٥ديوان احللي ص  (٢)
  .٤٧٩-٤٧٣شرح الكافية البديعة  (٣)
  . وما بعدها ١٢٢ركة الشعرية زمن املماليك ص احل (٤)
  .١٩٨٣طبعة جممع اللغة العربية، يف دمشق عام  (٥)
  . ٥٥شرح الكافية البديعة ص  (٦)
  . ٣٣٥املصدر نفسه ص  (٧)
  .٥٢ -٥١املصدر نفسه ص  (٨)
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في كتابه شرح الكافية البديعة، وإن كان تأليف شرح الكافية قد تأخر عـن نظـم   
، وذلك حتى ال أقع في متاهـات التسـميات   )١(درر النحور بستة وأربعين عاماً

  .المختلفة لبعض األنواع البديعية بين بالغي وآخر
  

وعلى الرغم من أن الحلي قد أكثر من هذه األنواع البالغية، أو من أكثرها 
في درر النحور على عادة أهل عصره، إال أنه قـد جعـل الجنـاس والطبـاق     
يحظيان بنصيب األسد، وهذا بديهي من قطب من أقطاب مذهب التجنـيس فـي   

لتـي لـم   ا) براعة المطلع(عصره، وطبيعي ممن ذكر الجناس في بديعته عقب 
يجعلها في المقدمة لتقدم منزلتها، وإنما لتقدمها ترتيباً، ولم يكتف بتقديم الجنـاس  

، وبعد الجناس مباشرة ذكر الطبـاق، وإن لـم   )٢(وإنما ذكر له أربعة عشر نوعاً
  .ألفول نجمه )٣(يفصله مثلما فصل الجناس

قـام  وأتى الحلي في درر النحور بكثير من أضرب الجناس التي يضيق الم
عن تفصيلها مع تتبعي وحصري لها، لذلك سأكتفي بذكر مـا يفـي بـالغرض،    
وأبدأ بالجناس التام، وهو في رأيه أكمل أنواع التجنيس وأعالها رتبـة وأولهـا   

  : )٥(، ونجده مثالً في قوله الذي جانس فيه بين صاح وصاح)٤(ترتيباً
ـ     ا طرفَـه حكم الزمان وغـض عنَّ

 
  يا صـاحِ ال تقنـع بأنـك صـاحِ      

 
  : )٦(وقوله الذي جانس فيه بين فوات وفوات

    اتمـن الـذنوبِ فَـو الزمـان تاب  
 

    لذيذَ العـيشِ قبـَل فـوات واغنم  
 

ومن التجنيس المطلق أو تجنيس المشابهة قوله الذي جانس فيه بين خطابك 
  :)٧(وخطب

                                                        
 انظر صفي الدين( ٧٤٤وأى شرح الكافية البديعية عام  ٧٠٠ألنه قد نظم درر النحور عام  (١)

  ).٦٣احللي حملمد حور ص 
  .٧٠-٦٠شرح الكافية البديعية ص  (٢)
  .٧٢املصدر نفسه ص  (٣)
  .٦٤املصدر نفسه ص  (٤)
  .٧١٥املصدر نفسه ص  (٥)
  .٧٠٩املصدر نفسه  (٦)
  . ٧١٨املصدر نفسه ص  (٧)
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  ب على العدىخطابك نجم الدينِ خَطْ
 

  فكيف إذا سلَّتْ ظُباك  النواضـخُ  
 

  : )١(ومن التجنيس المقلوب قوله الذي جانس فيه بين المدح والحمد
  خذ المدح مني وابقَ للحمـد سـالماً  

 
  هنيئاً لذكرٍ عرفُـه بـك فـائخُ    

 
  : )٢(ومن الجناس الالحق قوله الذي جانس فيه بين شفاة وكفاة

  المواثيـقُ عنـدهم   شفاةٌ كفـاةٌ ال 
 

  تُضاع وال األسرار من بينهم تفشو 
 

  :)٣(ومن الجناس اللفظي قوله الذي جانس فيه بين عذلوا وعدلوا
  عذلوا ولو عدلوا بأرباب الهوى

 
 وما حاولوا ما ليس فيه مطمع  

 
  : )٤(ومن الجناس المذيل قوله الذي جانس فيه بين الغنى والغنائم

  نو الرجامدى الدهرِ ال زالت تحج ب
 

  إليه وتحظـى بـالغنى والغنـائمِ    
 

ولم يكتف الحلي بأن يجانس بين كلمتين فقط، فما الـذي  . وغير ذلك كثير
يميزه إذن من غيره لو اكتفى بذلك، لهذا نجده يجانس بين ثالث كلمـات، هـي   

ويجعل واحدة في أول البيت والثانية في حشوه والثالثـة فـي   ) الح والم وحال(
  : )٥(آخره، ونجده في قوله

  الحٍ غــدا فــي الهــوى يعنُفُنــي
 

ــي ا  ــا الم ف ــالَوكلَّم ــرام ح   لغ
 

كما جمع في البيت الواحد أكثر من جناس، فقد جانس بين جرى وبرى، ثم 
  : )٦(بين قضى ومضى في قوله

  له يراع وعضب ما جرى وبـرى 
 

  إال قضى ومضى بالرزق واألجـلِ  
 

احـد  وجمع فضالً عن ذلك بين الجناس وغيره من المحسنات في البيت الو
رغبة منه في مزيد من التصنع، مثل البيت التالي الذي جمع فيه بـين الجنـاس   

                                                        
  . املصدر نفسه  (١)
  . ٧٣٠املصدر نفسه ص  (٢)
  . ٧٣٩املصدر نفسه ص  (٣)
  . ٧٥٢املصدر نفسه ص  (٤)
  . ٧٥٩املصدر نفسه ص (٥)
  . ٧٥٠املصدر نفسه ص  (٦)
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والطباق، وكأني به أراد أن يزينه لفظاً ومعنى معاً، فجانس بين الظلـم وأظلـم،   
  :)١(وطابق بين فجر ودجاه

    ليلُـه أظلـم إذا مـا الظلـم فجر  
 

   الموصـوف بعدلــه جلَّى دجاه  
 

س اآلنفة الذكر نجده قد أكثر في درر النحور مـن  وإلى جانب أنواع الجنا
الطباق، وإن لم يصل إكثاره فيه إلى إكثاره في الجناس، ففي البيت التالي نجـد  

  : )٢(طباق اإليجاب بين ينبه وغفل
ــائهمِ ــى لق   العــج شــوقي إل

 
ــالَ   ــم إذا غَفَ ــي به ــه قلب   ينْبِ

 
  :)٣(ونجد طباق السلب بين حالت ولم يحل في قوله

 ــد ــالمجمعينِ وق ــا ب   هللا ليلتُن
 

  تْ وتذكارها في القلب لم يحلحال 
 

  : )٤(وكثيراً ما كان ال يقنع بطباق واحد في البيت، ونجد ذلك في قوله
ــممتبس عــابس مريــر ــذْبع  

 
  ــرِع ــٌئ مترع ــب مبط ــاء قري   ن

 
كما أتى بالطباق أيضاً بين استعارتين، األمـر الـذي جعلـه يفيـد مـن      

  : )٥(ا معاً، ونجد هذا في بكت وأشرقت بقولهمعطياتهم
  حلٌَل إذا بكت السحائب أشـرقَتْ 

 
ــاحِ    ــورِ أق ــدود ورد أو ثغ   بخ

 
وجمع بين الطباق وغيره من أنواع الصنعة مثل المناسبة اللفظيـة، ونجـد   

  : )٦(ذلك في قوله
  قدير، على جيش اللَها غير قادرٍ

 
     تَّـقم ألهواِل الـوغى غيـر تقي  

 
ونراه أيضاً حرص على أن يجمع الجناس والطباق معاً في كلمتين اثنتـين،  

  : )٧(مثل الواو والداء في قوله 
                                                        

  .٧٤٣املصدر نفسه ص  (١)
  .٧٥٩املصدر نفسه ص  (٢)
  ٧٤٩املصدر نفسه ص(٣)
  ٧٤٠املصدر نفسه  (٤)
  ٧١٥املصدر نفسه ص (٥)
  ٧٤٥. املصدر نفسه ص (٦)
  ٧٠٥املصدر نفسه  (٧)
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  أصفَتْك من بعد الصـدود مـودةً  
 

    بعـد الـداء يكـون وكذا الدواء  
 

) يمنحنـي ويمنـع  (، وفـي  )يسخو ويسـطو (وكرر هذا الجمع مرتين في 
  : )١(بقوله

  عجباً له يسـخو ويسـطو نائيـاً   
 

  يمنَـع عني ويمنحني الوصـال و  
 

  : )٢(وبعد الطباق أكثر الحلي من المقابلة، ونجدها في قوله
  شعاع غدا طرفُ المسرة شاخصاً

 
  إليه وأحداقُ الهمومِ بـه عمـشُ   

 
من جهة ) شاخصاً وعمش(من جهة، و) المسرة والهموم(وقد قابل فيه بين 

قابلة وغيرها من المحسنات، مثـل الطبـاق فـي    كما جمع أيضاً  بين الم. ثانية
  : )٣(قوله

   ـممتبس قـاطع وٌل عبـوسصو  
 

  يخافُ ويرجى عنده الحتفُ والجدوى 
 

كما كان الحلي أيضاً مولع جداً باالقتباس، وكأنه أراد بـه تبيـان ثقافتـه    
  : )٤(القرآنية والحديثية، ونجده في مواضع كثيرة من درر النحور، مثل قوله

  سكنتْ مقر عقـوِلهم وتمكَّنَـتْ  
 

  )٥(فغدتْ توسوس في صدورِ النـاسِ  
 

التي تكسب البيت موسـيقا ثريـة   ) المناسبة اللفظية(كما كان حريصاً على 
، )٦(واضحة بذلك التناظر النغمي بين كل كلمة في الصدر ومثيلتها فـي العجـز  

  : )٧(مثل قوله 
نَبم    راقـد غيـر عـزمٍ إنَّـه ه  
 

ــائمِ   ــر ن ــه غي ــزمٍ إنَّ ــوقظُ ح وم  
 

ــمِ    مواهبه وقْفٌ على كـل طالـبٍ   ــل آث ــى ك ــتْم عل ح ــيافُه   وأس
                                                        

  ٧٣٩املصدر نفسه  (١)
  ٧٢٩املصدر نفسه  (٢)
  ٧٥٨ه املصدر نفس (٣)
   ٧٢٧املصدر نفسه ص  (٤)
، وانظر على سبيل )ـ سورة الناس ٥(ـ  الذي يوسوس يف صدور الناساقتبس اآلية  (٥)

  . وغريمها ٧٣٠و ٧٢٣املثال ديوان احللي ص 
  .١٤١شرح الكافية البديعية ص  (٦)
  .٧٥١ديوان احللي ص  (٧)
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وجمع بين المناسبة اللفظية ـ كما فعل من قبل مع غيرهـا ـ وغيرهـا،     

  : )١(مثل مراعاة النظير والجناس في قوله
   حواجـب القسـي نباٌل ولكـن  

 
  ــون ــون جف ــن الجف ــاٌل ولك   نص

 
ا أكثر الحلي من المناسبة اللفظية أكثر من غيرها من المحسنات، مثـل  وكم

  : )٢(مراعاة النظير في قوله
  ذلَّلْتُ أعنـاقَ الطغـاة بصـارمٍ   

 
      شـحذلـم ي هبسوى الجمـاجمِ حـد  

 
  : )٣(والتضمين في قوله

  عدوا صـفاتك فانثنيـتُ بلـومهم   
 

  فيه واللوم)و ينفع ٤( )ما يضر(  
 

٥(األعجاز على الصدور في قوله ورد(  :  
ــا  ــين وإنم ــين القلعت ــالم ب   مع

 
  محلُّ المعالي بين تلـك المعـالمِ   

 
وكأنه استقل أن يكون رد األعجاز على الصدور بكلمـة واحـدة، فجعلـه    

  : )٦(بكلمتين في قوله
ـ    يا حداةَ المطي هانور نجمِ الـ

 
   يا حـداةَ المطـي ـدينِ قد الح  

 
في قوله الذي جمع فيه بـين التكميـل   ) التكميل(ند الحلي أيضاً كما نجد ع

  :  )٧(ورد األعجاز على الصدور
                                                        

  ٧٥٣املصدر نفسه ص  (١)
  ٧٢٢املصدر نفسه  (٢)
  ٧٣٩فسه صاملصدر ن (٣)
  : التضمني يف البيت التايل (٤)

  إذا أنت مل تنفع فضر فإمنا 
 

  يرجى الفىت كيما يضروينفع 
 

انظر مغين اللبيب (وهو شاهد حنوي ينسب إىل عدة شعراء منهم النابغة الذبياين والنابغة  اجلعدي 
  ) ٢٤١البن هشام ص 

  .٧٥١ديوان احللي ص  (٥)
  ٧٦٢املصدر نفسه ص (٦)
  .٧٥٣صدر نفسه امل (٧)
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  نهون في سبِل الغـرامِ نفوسـنا  
 

    وما عادةٌ قبـَل الغـرامِ تهـون  
 

  :)١(وكذلك عني الحلي بالتوجيه، ونجده في قوله
  طالمـا  ملكتُ زمام العيشِ فيها و

 
  رفعتُ بها ُأولى وقـوعِ الجـوازمِ   

 
  : )٢(وبالغلو الذي نجده في قوله

تَ بهلُح ان الصبح لَلْتَ حتى لَوج  
 

  وقلتَ قفْ ال تلج في الليِل لم يلجِ  
 

  :)٣(وباإلغراق، وهو دون الغلو، ونجده في قوله
هدامي المضارب لو عكستَ شعاع  

 
    ـدالجلم منـه فوق الجبال لـذاب  

 
  :)٤(لهوبالتوشيع الذي نجده في قو

هــدهر ــه ف ــان بحالتي ــرقَ الزم   فَ
 

    حتـوف نـدى ويـوم يومانِ يوم  
 

  :)٥(وبالمماثلة، ونراها في قوله 
  قريب إذا نُـودي، بعيـد إذا انتمـى   

 
  عبوس إذا القى ضحوك إذا لُقـي  

 
  :)٦(وبالترصيع الذي نراه في قوله

  لهـا انفـدي   ذخرتْ خزائنُه فقـال 
 

  وذكَتْ عزائمه فقـال لهـا انفـذي    
 

  :)٧(وبالتسميط، ونجده في قوله
وجد ،األلوف ابووه كهفُ الضيوف  

 
  اع األنوف، وأمن الخائف الشاكي 

 
  :)٨(وبالتذييل، ونراه في قوله

                                                        
  .٧٥١املصدر نفسه  (١)
  ٧١٤املصدر نفسه  (٢)
  .٧٢٠املصدر نفسه ص  (٣)
  .٧٤٤املصدر نفسه ص (٤)
  .٧٤٥املصدر نفسه ص (٥)
  .٧٢١املصدر نفسه ص (٦)
  .٧٤٧املصدر نفسه ص (٧)
  .٧٢٨املصدر نفسه ص  (٨)
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  سعي أسـاس المجـد منـه ثابـتٌ    
 

  والمجد ال يبنـى بغيـرِ أسـاسِ    
 

  :)١(وبتأكيد المدح بما يشبه الذم الذي نجده في قوله
  راحتَــه كواكــبِ القطــرِ إال أن  

 
  ال تعباً بإمسـاك القطر أمسك إن  

 
  :)٢(وبالتكميل، ونجده في قوله

  قصير الخُطى نحو المعاصي وإنهـا 
 

   لـقطواٌل إذا ما جاَل في صدرِ فَي  
 

  :)٣(وبالتورية التي نراها في قوله
  لسـلو فَمـن لـي   وحقِّك قد عـز ا 

 
  بوصٍل فإن المن أحلى من السلوى 

 
  :)٤(ويحسن التعليل، ونراه في قوله
ــا  ــرتَ لعلَّه ــام إذا هج ــين تن   ع

 
    فـي المنـامِ تَمتَّـع كبخياِل طيف  

 
  :)٥(وبالجمع مع التقسيم الذي نجده في قوله

  ذو راحتينِ همـا المنيـةُ والمنـى   
 

  يسطو بتلك ويبذُل النُّعمى بِـذي  
 

  :)٦(وبالتسجيع، ونجده في قوله
  وني عن الفحشا، سريع إلى الندى

 
  بعيد عن المرأى، قريب من النجوى 

 
  :)٧(وبإرسال المثل، ونراه في قوله
  به تناسيتُ ما القيتُ مـن نَصـبٍ  

 
  ولذةُ الشبعِ تُنسي شـدةَ السـغَبِ   

 
  :)٨(وبتجاهل العارف الذي نجده في قوله

                                                        
  .٧٤٨املصدر نفسه ص  (١)
  .٧٤٥املصدر نفسه ص  (٢)
  .٧٥٧املصدر نفسه ص  (٣)
  .٧٣٩املصدر نفسه ص  (٤)
  .٧٢١املصدر نفسه ص  (٥)
  .٧٥٨املصدر نفسه ص  (٦)
  .٧٠٨املصدر نفسه ص (٧)
  .٧١٧املصدر نفسه ص (٨)
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  يب فهْل عيسى بن مريم جاءهخط
 

  ِلينْطقَه أم أنتَ في الصـورِ نـافخُ   
 

  :)١(وباالكتفاء الذي نراه في قوله
  ذهب الوفا بعد الصفاء فما عدا

 
  ووعدتموني بالوصال فمـا الـذي   

 
  :)٢(وبااللتفات، نجده في قوله

  زادك اُهللا يا أبـا الفـتحِ مجـداً   
 

ــازي   ــم المج عــرامِ ن ــه للك   إنَّ
 

  :)٣(وباالحتراس، ونراه في قوله
  ِلمن تؤمُل باإلعسارِ قلتُ لــه 

 
  على ابنِ ُأرتُقُ بعـد اهللا متَّكَلـي   

 
  :)٤(وباالستثناء الذي نجده في قوله
  مغانم صفوِ العيشِ أسنى المغانمِ

 
  هي الظـلُّ إال أنـه غيـر دائـمِ     

 
  :)٥(وباالستدراك ونراه في قوله

نلَي النـدى   سهُل الخالئق عنـد  
 

ــاسِ    ــدائد ع ــد الش ــه عن   لكنَّ
 

  :)٧(، والتسهيم وسواهما)٦(كما عنى أيضاً بغير ذلك مثل االفتتان
وبعد هذا االستعراض الالهث الوجيز البد من اإلشارة إلى أن الجناس كان 
له في درر النحور النصيب األوفى، وعلى الرغم من كثرته هذه فقد كان الحلي 

تاله الطباق، ثم المناسبة اللفظية ، و)٨(بمقدرته الشعرية يعرف كيف يجعله سائغاً
واالقتباس ومراعاة النظير والتوجيـه ورد األعجـاز علـى الصـدور والغلـو      
والمقابلة والتضمين والتسميط والتذييل والتكميل وتأكيد المدح بمـا يشـبه الـذم    
والتوشيع ثم بقية األنواع البالغية التي مر ذكرها آنفاً، األمر الـذي يؤكـد أنـه    

                                                        
  .٧٢١املصدر نفسه ص (١)
  .٧٢٦املصدر نفسه ص (٢)
  .٧٤٩املصدر نفسه ص (٣)
  .٧٥١املصدر نفسه ص (٤)
  .٧٢٨املصدر نفسه ص (٥)
  .٧٠٥املصدر نفسه ص (٦)
  .٧٣٠در نفسه صاملص (٧)
  .٣٥٧عصر الدول واإلمارات، اجلزيرة العربية، العراق، إيران، ص  (٨)
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ب مذهب الجناس والطباق في عصره، ويعني أيضـاً أنـه كـان    قطب من أقطا
حريصاً على تزيين شعره شكالً ومضموناً على حد سواء بالمحسـنات اللفظيـة   
والمعنوية معاً، وأنه كان مكثراً في ذلك إكثاراً شديداً بصورة يصعب فيها علينـا  

يكتف بما اكتفى به أن نجد بيتاً خالياً منها، وفضالً عن ذلك كان مغالياً فيها، فلم 
غيره في تصنعه، بل نجده يجانس بين ثالث كلمات بدالً من كلمتين على عـادة  
الشعراء واألدباء، كما جمع أيضاً في كلمتين اثنتين أكثر من نوع بالغي واحـد،  
مثل الجناس والطباق وغيرهما كما رأيناه قبل قليل، وكأنه أراد بـذلك اإلكثـار   

أن يمأل بها جميع المساحات الخالية المتبقية بين ألـوان   والغلو في ألوان التصنّع
التصنّع الخاص المنهجي أو الهندسي الكلي الذي مر بنا من قبل في النوع األول 
من التصنع في درر النحور، وذلك ليثري زينته وجماله ـ مـن خـالل المثـل     

عتقد أن هذا األدبية والقيم الفنية السائدة آنذاك في عصره ـ شكالً ومضموناً، وأ 
الذي نـرى  ) األرابسك(شبيه بما كان يفعله الفنان العربي في فن الرقش العربي 

فيه العناصر الهندسية المجردة تلتحم بانسجام مطلق، وتمأل جميع أنحـاء رقعـة   
التصوير من غير أن تترك مجاالً لثغرة أو فراغ معتمدة على قوانين من النظـام  

، وفضالً عن ذلك أيضاً نستطيع أن نعد )١(لتكراروالتساوي والتوازن والتالزم وا
ما تقدم من كثرة وغلو وسيلة من وسائل الحلـي إلثبـات شـاعريته وبالغتـه     
وبراعته وتميزه لدى ملك نزل في ضيافته حديثاً، ولم يعرفه من قبـل معرفـة   
حقيقية عن قرب، وفي بيئة غريبة جديدة ال يمكن أن تكون خالية من المنافسـين  

ين من جهة، ولعل استغرابنا لما فعله الحلي من تصنع هنا تخف حدتـه  والحاسد
إذا قارناه بعدم اكتفاء بعض نساء عصرنا الحالي بوضع خاتم واحد في اإلصبع 
وال بقالدة واحدة في العنق، وإنما يجمعن في اإلصبع الواحد أكثر من خاتم، كما 

الدات في وقت واحـد،  يزين أكثر أصابعهن بالخواتم، ويجمعن في العنق عدة ق
أو يضعن أكثر من قطعة ذهبية في النظام الواحـد لتكـون قـالدة مركبـة، أو     
يجمعن كل ذلك، أو يفعلن ما يشبه ذلك أو غيره، ولكل عصر وجيـل ومجتمـع   

  .قيمه الفنية ومثله الجمالية
ولعل من البديهي أن نجد نحن في تصـنعه اآلنـف الـذكر الكثيـر مـن      

ر إليه من خالل مثلنا وقيمنا الفنيـة والجماليـة المعاصـرة،    السلبيات، ألننا ننظ
وأعتقد أننا إذا اكتفينا بهذه النظرة المنطلقة من زاوية الحاضر نكون قـد ظلمنـا   

                                                        
  .٤٠٦اتمع العريب يف أدب العصر اململوكي ص  (١)
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الشاعر وأمثاله ظلماً كثيراً، وذلك ألنه قال شعره لنفسه ولمعاصـريه ولعصـره   
له ولمعاصـريه  قبل كل شيء، األمر الذي يفرض عليه أن يجعل شعره مناسباً 

ولعصره، وأن يعبر عـنهم، ويصـور حيـواتهم ومـثلهم وقـيمهم وأذواقهـم       
وجمالياتهم، ولكنني في الوقت نفسه أرى أنه ال يمكننا أن ننظر إلى شعر الحلي 
وأمثاله من معاصريه مثلما كان ينظر إليه نقاد عصره  وشعراؤه وأدباؤه، ألننـا  

وكل ما وصلنا إليه من جديد  خالل هـذه   بذلك نكون قد ألغينا أو تجاهلنا ذواتنا
القرون الكثيرة التي تفصلنا عن الشاعر وعصره، لذلك أعتقد أن األقـرب إلـى   
الحقيقة والصواب والمنهج العلمي أن ننظر إليه من الزاويتين معاً، زاوية عصر 
الشاعر، وزاوية عصرنا نحن، وإذا فعلنا ذلك نجد صـفي الـدين الحلـي قـد     

لب على كثير من سلبيات التصنع، وأن يخفف من غلوائه بمهارة استطاع أن يتغ
فائقة وشاعرية أصيلة وقدرة عجيبة، وأن يعرض قصائده في معارض حسـنة،  
األمر الذي جعلها تحلو في اآلذان وقعاً، وتخف على اللسـان فيتلقفهـا النـاس،    

المسـافات  ، ويتناقلونها جيالً بعد جيل، إلى أن وصلت إلينا عبر )١(وتسير بينهم
واألزمنة موارة بالكثير من صفات  الجمال واألصـالة لتحظـى بـالكثير مـن     

  .إعجابنا، وخاصة إذا نظرنا إليها من زاويتي عصرها وعصرنا كليهما
ومع ذلك فإن الحلي ـ على الرغم من تأثره بلزوميات المعري من جهـة،   

بطابعـه   وبالشعر المشجر من جهة ثانية ـ قد استطاع أن يسـم درر النحـور   
المميز الذي جعله مرتبطاً باسمه خالل هذه القرون الكثيرة التي تفصـلنا عنـه،   
وهذا التأثر ال يضير الحلي البتة، ألنه يختلف اختالفاً بيناً عن التقليد األعمـى أو  
السرقة األدبية، وذلك بما أضفاه عليه صاحبه من ألوان التصنع الخاصة والعامة 

ن وأصالة وموهبة واقتدار وغير ذلك، األمر الـذي  المشتركة، ومن شاعرية وف
  . أكسبه خصوصية وجدة، وجعله متميزاً بين أمثاله

  
  

  
  
  

                                                        
  . ٢٤٤/ ٢األدب يف العصر اململوكي ص  (١)
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حاول هذا الكتاب أن يدرس ما آل إليه التصنع البديعي في الشعر بالعصـر  
المملوكي من تكلف وتعقيد، وكثرة وتنوع وإلحاح، وأن يفسر مظـاهره، ويبـين   
قيمها األدبية والفنية، وفي سبيل ذلك أشار إلى تطـور الصـنعة مـن العصـر     
الجاهلي حتى القرن الثامن الهجري، وحاول أن يربط بين هذا الغلو في التصنع 
من جهة، وتطور جوانب الحضارة العربية اإلسالمية وحيوات أبنائها المتنوعة، 

والدة اإلنسـان حتـى    والتي اتسمت بالتكلف والتعقيد في جميع مراحلها، مـن 
وفاته، وما بينها من مواقف ومظاهر من حيـث الطعـام والشـراب واللبـاس     

كما أشار هذا الكتاب أيضاً إلى أن هذا الغلو سنة من سـنن  . والسكن وغير ذلك
هذه الحياة التي نحياها، نجدها لدى جميع األمم والحضارات في جميع العصور 

  .شرقاً وغرباً
يضاً ـ فضالً عما تقدم ـ دور النقد األدبي فـي ذلـك      وبين هذا الكتاب أ

الغلو، وخاصة الفهم الخاطئ لمقولة الجاحظ الشهيرة عن المعاني، وأنها ملقـاة  
في الطرقات يعرفها جميع الناس، عربهم وعجمهم، مثقفهم وأميهم، وكذلك الفهم 

ء واألدباء الخاطئ أيضاً لفكرة نفاد المعاني وتناهيها، األمر الذي صرف الشعرا
والنقاد عن العناية بالمضمون إلى الشكل، تدفعهم رغبـة جامحـة فـي تحـدي     
األوائل وسبقهم، والتي وجدناها واضحة الوضوح كله لدى أبي العالء المعـري  
وبيته الشهير اآلنف الذكر، ورغبة أخرى ال تقل عنهـا جموحـاً فـي تحـدي     

سه، وأن يتفوق عليهـا،  المعاصرين، بل تحدي الذات، أي أن يتحدى الشاعر نف
وكأن الموضوع قد تحول إلى أرقام قياسية يجب أن تكسـر، لتفسـح المجـال    

  .ألرقام قياسية أفضل، لتحل محلها
  :وأشارت الدراسة أيضاً إلى شكلين من هذا التصنّع

ـ تصنّع جزئي عني عناية كبرى بجميع أنواع الصنعة التـي أوصـلها النقـاد    
ومئة نوع، ولكنه يـأتي بهـا متنـاثرة تنـاثر      والبالغيون إلى قرابة خمسين
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األزهار واألشجار في الغابات، وقد مثّل هذا النوع أو الشـكل ديـوان ابـن    
الوردي، وهو واحد من أكبر  شعراء العصر المملوكي، ولما تـزل الميتـه   

  .الشهيرة تتناقلها األجيال جيالً بعد جيل إلى يومنا الحاضر
ي، وضع صاحبه له مخططاً قبل أن يبدأ به، ـ وتصنّع كلي معماري فني هندس

ليسير على هداه، ال يخالفه خطوة خطوة، فضالً عن عنايتـه أيضـاً بجميـع    
أنواع التصنع التي وجدناها في الشكل األول، فبدا وكأنه حديقـة غنـاء ذات   
أقسام متناظرة، وأحواض متشابهة وطرق منظمة وغير ذلـك ممـا يمنحهـا    

بعضاً، وقد مثل هذا النوع صفي الدين الحلـي فـي    جماالً كلياً، يكمل بعضه
الذي أراد له صاحبه ) درر النحور في امتداح الملك المنصور(ديوانه المميز 

  . أن يكون فريداً غير مسبوق، على الرغم من تأثره باللزوميات وفن المشجر
قصد هذا الكتاب من وراء ذلك إلى إلقاء بعض األضواء على غلـو التصـنع   

المملوكي، وكيف حل محل العفوية لدى الشعراء الذين ضعف تفـاعلهم،   في العصر
في كثير من األحيان، مع الحياة في أعماقها، واكتفوا بالسـباحة علـى هوامشـها،    
مبتعدين عن العناية الحقيقية بالمعاني، ألنهم أولَوا الشكل عنايتهم كلها قاصدين إلـى  

العناية بالمعنى والوصـول إلـى الجديـد    ذلك قصداً واعياً متعمداً، وعندما حاولوا 
المبتكر فيه، كان ذلك من خالل التصنع والمعاني الجزئية والسـطحية، التـي قلمـا    

  .أفادت الشعر تعبيراً حياً عن نبضات القلب وقضايا العقل والفكر
كما هدف هذا الكتاب ـ فضالً عن دراسة التصنع في العصر المملـوكي    

وإيجاد العذر ألصحابه ألنه أصبح سلوكاً فطرياً،  وشرحه وتفسيره ـ إلى تعليله 
ال يفارقهم حتى في المواقف التي ال يمكن لإلنسان، أي إنسـان، إال أن يكـون   
صادقاً فيها، مثل وفاة ابن أو ابنة أو أخ، وألنهم كانوا بذلك يعبرون عـن روح  

ـ   ي العصر وذوق أهله لينالوا استحسانهم، شأنهم في ذلك شأن جميع الشـعراء ف
كل عصر عامة، ألن كالً منهم إنما يخاطب معاصريه وال يخاطب غيرهم مـن  

  .السابقين والالحقين
لذلك ألح هذا الكتاب على وجوب النظر إلى شعر هذا العصر المملـوكي مـن   

منظار عصره الذي قيل فيه ومقاييسه الجمالية والنقديـة واإلبداعيـة   : منظارين اثنين
الهم جميعها، وذلك ألنه مطبوع بحقـائق سـياقه   وروحه التي كانت تسري في أوص

التاريخي العام، ومن منظار عصرنا الحاضر وفهمه لإلبداع، وبهذا نكـون أقـرب   
إلى اإلنصاف، وأبعد عن الظلم، وهل هناك أجمل من العدل واإلنصـاف والتمـاس   

  . لعله يكون قد وفق في ذلك. العذر لآلخر من غير أن نتجنى على الحقيقة
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  . ابن سناء الملك ومشكلة العقم واالبتكار من الشعر  - 
  .  ١٩٦٢عبد العزيز األهواني ، مكتبة األنجلو مصرية ، مصر   

  . اتجاهات الشعر في القرن الثاني للهجرة  - 
  .  ١٩٦٣محمد مصطفى هدارة ، دار المعارف ، القاهرة   

  . أدب الدول المتتابعة  - 
  .  ١٩٦٧ى باشا ، دار الفكر الحديث ، لبنان عمر موس  

  . األدب في العصر المملوكي  - 
  .  ١٩٧٦كامل الفقي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر   

  . األدب في العصر المملوكي  - 
  .  ١٩٦٠محمد زغلول سالم ، دار المعارف ، مصر   

  . األدب وفنونه  - 
  .  ١٩٥٥القاهرة   عز الدين اسماعيل ، مطبعة االعتماد ،  

  . األعالم  - 
  .  ١٩٨٤خير الدين الزركلي ، دار العلم للماليين ، بيروت   

  . إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء  - 
  . هـ  ١٣٤٢محمد راغب الطباخ ، المطبعة العلمية ،حلب    

  . ألوان ، قراءة في بعض المواقف اإلنسانية والحركات األدبية  - 
  .  ٢٠٠٣ر ، دار الرضا ، دمشق عبد الكريم األشت  
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  .اإلمارات األرتقية     - 
  .م ١٩٨٠عماد الدين خليل ، مؤسسة الرسالة ، بيروت        

  . أنوار الربيع في أنواع البديع ، ابن معصوم  - 
  .  ١٩٦٨شاكر هادي شكر ، مكتبة العرفان ، العراق : ت   

  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  - 
  . ني ، دار المعرفة ، بيروت ، بال تاريخ الشوكا  

  البديع ، ابن المعتز  - 
شرح محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، مصر   

١٩٤٥  .  
  . البالغة تطور وتاريخ  - 

  .  ١٩٨٧شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر   
  تاريخ آداب العرب  - 

  .  ١٩٧٤بيروت  مصطفى صادق الرافعي ، دار الكتاب العربي ،  
  . تاريخ آداب اللغة العربية  - 

  .  ١٩٦٧جرجي زيدان ، دار مكتبة الحياة ، بيروت   
  . تاريخ الشعر العربي  - 

  .  ١٩٦٨محمد عبد العزيز الكفراوي ، مكتبة نهضة مصر ، مصر   
  . تاريخ النقد العربي  - 

  . محمد زغلول سالم ، دار المعارف ، القاهرة   بال تاريخ   
  . لتبيان في علم المعاني والبديع والبيان ، الطيبي ا - 

  .  ١٩٨٧هادي عطية ، عالم الكتب ، بيروت : ت  
  . تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث  - 

  .  ١٩٦٧عبد الرحمن بن الديبع الشيباني ، مطبعة صبيح ، القاهرة   
  وائدجمع الفوائد من جامع األصول ومعجم الز - 

 ١٤٠٤محمد بن محمد بن سليمان ، المكتبة الجامعة ، مكتبة المكرمة    
 هـ 
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  . جنان الجناس ، الصفدي  - 
  .  ١٩٨٧سمير حسين حلبي ، دار الكتب العلمية ، بيروت : ت   

  . حديث األربعاء  - 
  .  ١٩٦٨طه حسين ، دار المعارف ، القاهرة   

  الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب - 
  .  ١٩٨٦د فوزي الهيب ، مؤسسة الرسالة ، بيروت أحم  

  الحياة األدبية في عصر الحروب الصليبية في مصر والشام  - 
  أحمد أحمد بدوي ، مطبعة نهضة مصر ، مصر بال تاريخ   

  . الحيوان ، الجاحظ  - 
عبد السالم هارون ، مكتبة مصطفى البـابي الحلبـي ، القـاهرة    : ت   

١٩٦٩  .  
  . اية األرب خزانة األدب وغ - 

  . ابن حجة الحموي ، دار القاموس الحديث ، بيروت ، بال تاريخ   
  . الدرر الكامنة في أخبار المئة الثامنة  - 

  . العسقالني ، دار الجيل ، بيروت ، بال تاريخ   
  . ديوان ابن الفارض  - 

  .  ١٩٨٥ابراهيم السامرائي ، دار الفكر ، األردن : ت   
  . ديوان ابن الوردي  - 

  .  ١٩٨٦أحمد فوزي الهيب ، دار القلم ، الكويت : ت   
  . ديوان حسان بن ثابت  - 

  .  ١٩٧٤سيد حنفي حسين ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، : ت   
  ديوان صفي الدين الحلي  - 

  . دار صادر ، بيروت ، بال تاريخ   
  . روح الخط العربي  - 

  .  ١٩٨٣ت كامل البابا ، دار العلم للماليين ، بيرو  
  . سقط الزند ، المعري  - 
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مجموعة من األساتذة بإشراف طه حسين ، دار الكتـب ، مصـر   : ت   
١٩٤٥  .  

 .شذرات الذهب في أخبار من ذهب  - 
 . ابن العماد الحنبلي ، المكتب التجاري ، بيروت ، بال تاريخ   

  . شرح شذور الذهب ، ابن هشام  - 
  .  ١٩٧٨األنصار ، مصر محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار   

  . شرح الكافية البديعية ، صفي  الدين الحلي  - 
  .  ١٩٨٢نسيب نشاوي ، مجمع اللغة العربية ، دمشق : ت   

  . شرح لزوم ما ال يلزم ، المعري  - 
حسين واإلبياري ، ذخائر العرب ، دار المعارف ، مصـر بـال   : ت   

  . تاريخ 
  . صفي الدين الحلي  - 

  .  ١٩٦٠، دار المعارف ، مصر  محمود رزق سليم  
  . ألهل القرن التاسع  عالضوء الالم - 

 هـ  ١٣٥٣السخاوي ، مكتبة القدس ، القاهرة   
  . طبقات الشافعية الكبرى  - 

  . ، بال تاريخ  ٢تاج الدين السبكي ، دار المعرفة ، بيروت ط  
 . عصر الدول واإلمارات ، العراق وإيران  - 

  .  ١٩٨٠، مصر  شوقي ضيف ، دار المعارف  
  . عصر الدول واإلمارات ، مصر والشام  - 

  .  ١٩٨٤شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر   
  . عصر سالطين المماليك ، ونتاجه العلمي واألدبي  - 

  .  ١٩٦٢محمود رزق سليم ، وزارة الثقافة ، القاهرة   
  . العمدة ابن رشيق  - 

الكبـرى ، القـاهرة    نشر محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة التجاريـة   
١٩٥٧  . 

  . الغيث المسجم في شرح المية العجم  - 
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  . هـ  ١٢٩٠الصفدي ، المطبعة الوطنية ، مصر       
  . الفن ومذاهبه في الشعر العربي  - 

  .  ١٩٧٨القاهرة / شوقي ضيف ، دار المعارف   
 . الفن ومذاهبه في النثر العربي  - 

  .  ١٩٨٠شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة  -   
  . فوات الوفيات ، ابن شاكر الكتبي  - 

  .  ١٩٧٤إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت : ت   
  . في أدب مصر الفاطمية  - 

  .  ١٩٥٠محمد كامل حسين ، دار الفكر العربي ، مصر   
  . في النقد األدبي  - 

  .  ١٩٦٢شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر   
  ، ضياء الدين بن االثير  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - 

  .  ١٩٥٩الحوفي و طبانة ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة : ت   
  . المجتمع العربي في أدب العصر المملوكي األول  - 

  .  ١٩٨٢فوزي محمد أمين ، دار المعارف ، مصر   
  . المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات ، ابن جني  - 

ألعلى للشـؤون اإلسـالمية ،   ناصف والنجار وشبلي ، المجلس ا: ت   
  . هـ  ١٣٨٦القاهرة 

 . المرشد إلى فهم أشعار العرب  - 
عبد اهللا الطيب المجذوب ، مكتبة مصطفى البـابي الحلبـي ، مصـر      

١٩٥٠  . 
  .مشكلة السرقات في النقد األدبي  - 

  .  ١٩٨١محمد مصطفى هدارة ، المكتب اإلسالمي ، بيروت   
  . والعثماني مطالعات في الشعر المملوكي  - 

  .  ١٩٨٠بكري شيخ أمين ، دار اآلفاق ، بيروت   
  . مع البالغة العربية في تاريخها  - 
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  .  ١٩٧٨، دار المأمون ، دمشق .محمد علي سلطان   
  . معجم البلدان  - 

  .  ١٩٧٩ياقوت الحموي ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان    
  . عن كتب األعاريب ، ابن هشام  بمغني اللبي - 

  .  ١٩٧٩المبارك ، وحمد اهللا ، دار الفكر ، بيروت : ت   
  . مقاالت في تاريخ النقد العربي  - 

  .  ١٩٨١داود سالم ، دار الرشيد ، بغداد   
  . مقاالت في النقد  - 

  .  ١٩٦٤محمد مصطفى هدارة ، دار القلم ، مصر   
  . الموازنة ، اآلمدي  - 

  .  ١٩٦١هرة السيد أحمد صقر ، دار المعارف ، القا: ت   
  . الموشحات األندلسية  - 

  .  ١٩٨٠محمد زكريا عناني ، المجلس الوطني ، الكويت   
  . موسوعة حلب المقارنة  - 

  .  ١٩٨٨ – ١٩٨١خير الدين األسدي ، جامعة حلب ، حلب   
  . نحو فهم منصف أدب الدول المتتابعة وتاريخه  - 

  .  ١٩٨١نعيم الحمصي ، جامعة حلب ، حلب   
  . لثائر على المثل السائر ، الصفدي نصرة ا - 

  .  ١٩٧١محمد علي سلطاني ، مجمع اللغة العربية ، دمشق : ت   
  . النقد األدبي في القرن الثامن الهجري  - 

  .  ١٩٧٤محمد علي سلطان ، دار الحكمة ، دمشق   
  . الوساطة بين المتنبي وخصومه ، علي بن عبد العزيز الجرجاني  - 

  .  ١٩٦٦اوي ، مطبعة عيسى الحلبي ، القاهرة إبراهيم والبج: ت   
  . وفيات األعيان ، ابن خلكان  - 

  .  ١٩٦٨إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت   
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  صفحة الغالف الخارجي األخير
  

 
  

  .ـ عضو اتحاد الكتاب العرب، لجنة البحوث والدراسات
  .ـ أستاذ جامعي، درس في عدد من الجامعات العربية

  .م١٩٩٦ـ حائز على جائزة الباسل لإلنتاج الفكري عام 
  .ة وغيرهاـ شارك في كثير من المؤتمرات والندوات والمحاضرات في سوري

ـ لـه بحوث كثيرة منشورة في مجالت محكمة مثل مجلة مجمع اللغة العربيـة  
والموقف األدبي والتراث العربي في دمشق ومجلة الشعر في القاهرة ومجلـة  

  .البيان في الكويت ومجلة جامعة اإلمارات العربية المتحدة
  :ـ من كتبه المطبوعة

  .١٩٨٤سالسل، الكويت ذات ال) باالشتراك(ـ األدب وروح العصر 
ـ الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء، مؤسسة الرسـالة، بيـروت   

١٩٨٦.  
  .١٩٨٧ـ ديوان ابن الوردي، تحقيق وجمع لملحقه، دار القلم، الكويت 

  .١٩٨٧ـ العروض البن جني، تحقيق، دار القلم، الكويت 
  بـة المعـال، الكويـت    ـ الحركة الشعرية زمن األيوبيين في حلب الشهباء، مكت

١٩٨٧ .  
  .١٩٨٨ـ الجانب العروضي عند حازم القرطاجي، دار القلم، الكويت 

  .٢٠٠٣ـ الحسن الصريح للصفدي، تحقيق، دار سعد الدين، دمشق 
  ـ إيقاع الشعر العربي، دراسة في فلسفة العروض، دار القلـم العربـي، حلـب    

٢٠٠٤. 

  



- ١٢٩ - 

  
  


